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VÍCE O NÁS NALEZNETE NA ADRESE 
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou 
spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl 
navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že 
pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
 Všeobecné informace a rady.
 Poznámky k ochraně životního prostředí.

Změny vyhrazeny.
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Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com 

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš 
spotřebič:
www.electrolux.com/shop
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 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Všeobecné bezpečnostní informace 
PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ 
TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO 
PRO DALŠÍ POUŽITÍ
•	 Zabudované bezpečnostní spínače 

zabraňují provozu trouby s otevřenými 
dvířky.

•	 Neporušujte je, ani se nepokoušejte 
spustit troubu s otevřenými dvířky, 
protože byste mohli být vystaveni 
mikrovlnné energii.

•	 Dbejte na to, aby na povrchu 
dveřního těsnění nezůstávaly zbytky 
jídel nebo čisticích prostředků. 
Pokyny k čištění najdete v části 
Čištění a údržba.

•	 Správné zavírání dvířek je velmi 
důležité, jinak by mohlo dojít k 
poškození: (1) dvířek (zkřivené), (2) 
závěsů a zámků (rozbité nebo špatně 
držící), (3) těsnění dvířek a plochy 
těsnění.

 UPOZORNĚNÍ
Jsou-li poškozena dvířka, závěsy/
zámky nebo těsnění dvířek, nesmí 
se trouba používat, dokud ji 
autorizovaný technik neopraví.

 UPOZORNĚNÍ
Seřizování nebo opravy trouby 
jsou nebezpečné - tyto činnosti 
smí provádět pouze odborně 
vyškolený servisní pracovník. 
Potřebujete-li servis, obraťte se 
na nejbližší autorizované servisní 
středisko.

•	 Nikdy neodstraňujte vnější kryt, dvířka 
nebo ovládací panel. Tím byste se 
mohli vystavit extrémně vysokému 
elektrickému napětí.

•	 Instalujte nebo umístěte tuto troubu 
výhradně podle „instalačních pokynů“ 
uvedených v této příručce.

•	 Tento spotřebič používejte jen k 
účelu, ke kterému je určen podle 
tohoto návodu. Nepoužívejte v tomto 
spotřebiči korozivní chemikálie. 
Tento typ trouby je určen k ohřívání, 
vaření jídel nebo rozmrazování jídel. 
Není určen pro průmyslové nebo 

laboratorní účely, ani pro komerční 
použití; nesprávné používání má za 
následek propadnutí záruky.

•	 Nezapínejte prázdnou troubu. Jestliže 
do trouby nevložíte jídlo nebo vodu, 
které absorbují mikrovlnnou energii, 
magnetronová trubice se může 
poškodit.

•	 Neukládejte tento spotřebič venku. 
Nepoužívejte ho v blízkosti vody.

•	 V mikrovlnné troubě nesušte oděvy 
ani noviny. Mohly by se vznítit.

•	 Nepoužívejte vnitřek trouby ke 
skladování žádných předmětů. 
Nenechávejte papír, kuchyňské 
nádobí nebo potraviny v troubě, 
pokud není v provozu.

•	 Přístupné části trouby se při provozu 
trouby zahřívají na vysokou teplotu.

 UPOZORNĚNÍ
Pokud zpozorujete kouř, troubu 
vypněte nebo odpojte od sítě a 
nechte dvířka zavřená, aby se 
případné plameny uhasily. Nikdy 
nehaste vodou.

 UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič nesmějí používat 
osoby ani děti se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, nebo 
bez patřičných zkušeností a 
znalostí, pokud je nesledují osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost, 
nebo jim nedávají příslušné 
pokyny k použití spotřebiče.

•	 Neotáčejte otočný talíř rukou. Mohlo 
by dojít k jeho poškození.

•	 Spotřebič není určen k používání 
pomocí externího časovače nebo 
samostatného dálkového ovládání.

•	 Dbejte na to, abyste nezakrývali 
větrací průduchy umístěné na horní, 
zadní, boční a dolní straně trouby.

 UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tuto troubu ke 
komerčním účelům. Tato trouba 
je určena výhradně k domácímu 
použití.
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Bezpečné nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v 
mikrovlnné troubě.

Při použití kovového nádobí v troubě při 
mikrovlnném provozu obvykle dochází k 
jiskření. Nepřetržité jiskření může troubu 
poškodit. Zastavte program a zkontrolujte 
nádobí.

Do mikrovlnné trouby se výborně hodí 
většina skleněných nádob, sklokeramika 
a nádobí ze žáruvzdorného skla. 
Mikrovlnná energie sice neohřívá většinu 
skleněných a keramických nádob, ty se 
ale ohřejí teplem, jež předává nádobě 
jídlo. K vyjmutí jídla doporučujeme 
používat kuchyňské chňapky.

Bezpečná příprava jídel
•	 V mikrovlnné troubě neohřívejte jídla 

v plechovkách. Vždy přeložte jídlo do 
vhodné nádoby.

•	 Mikrovlnnou troubu nepoužívejte 
k fritování v olejové lázni, protože 
teplotu oleje není možné regulovat a 
mohlo by dojít k nebezpečné situaci.

•	 V mikrovlnné troubě můžete 
připravovat popcorn, ale jen ve 
speciálních obalech nebo nádobách 
určených speciálně k tomuto účelu. 
Praženou kukuřici musíte vždy 
sledovat.

•	 Potraviny s neporézní slupkou nebo 
blánou propíchněte, aby se uvolnil 
tlak, a slupka nepraskla tlakem 
vyvíjející se páry. Propíchnout byste 
měli například jablka, brambory, 
kuřecí játra a vaječné žloutky.

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

 UPOZORNĚNÍ
Tekutiny ani jiné potraviny se 
nesmějí ohřívat v hermeticky 
uzavřených nádobách, které by 
mohly vybuchnout.

 UPOZORNĚNÍ
Ohřívání nápojů v mikrovlnné 
troubě může mít za následek 
opožděný perlivý var, proto s 
nádobou zacházejte opatrně.

 UPOZORNĚNÍ
Při ohřívání tekutin v mikrovlnné 
troubě, např. polévek, omáček 
a nápojů, může dojít k přehřátí 
za bod varu, aniž by se objevily 
bubliny. Vroucí tekutiny pak 
mohou náhle vytéct z nádoby. 
Abyste tomu předešli, postupujte 
takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými 
stěnami a úzkým hrdlem.

2. Nepřehřívejte.

3. Tekutinu před vložením nádoby 
do mikrovlnné trouby zamíchejte a 
míchání ještě jednou zopakujte v 
polovině doby ohřívání.

4. Po zahřátí nechte tekutinu ještě chvíli 
v mikrovlnné troubě v klidu stát, pak 
ji znovu opatrně zamíchejte, a teprve 
pak ji vyjměte.

 UPOZORNĚNÍ
Některá jídla, jako například celé 
vejce a hermeticky uzavřené 
nádoby - například zavřené 
skleničky - mohou vybuchnout 
a neměly by se v této troubě 
ohřívat. Vejce vařená bez 
skořápky ve vodě mohou někdy 
také vybuchnout. Vždy žloutek 
propíchněte, pak zakryjte, nechte 
dojít po dobu jedné minuty, a pak 
pokličku sejměte.

Unikání páry okolo dvířek nebo 
zamžení dvířek je normální, nebo 
se pod dvířky dokonce při vaření 
mohou objevit vodní kapky. Je to 
jen kondenzace z horkého jídla 
a nemá žádný vliv na bezpečný 
provoz trouby. Dvířka nemají 
vnitřek trouby zcela utěsnit.
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Rady k nádobí do trouby a 
příslušenství
Pro vaření v mikrovlnné troubě lze 
použít velké množství nádobí a 
materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti 

a ochrany nádobí i trouby vyberte pro 
každý způsob vaření vhodné nádobí 
a materiál. Následující seznam je jen 
pomůckou.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Doporučené nádobí a příslušenství
•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Nevhodné nádobí a příslušenství 

Materiál Nádobí Mikrovlny

Keramika a sklo Značka Corning ware

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Žáruvzdorné sklo 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Sklo s kovovými ozdobami

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Olovnatý křišťál

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Porcelán Bez kovových ozdob 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Kamenina a keramika 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plast Žáruvzdorné nádobí vhodné do 
mikrovlnné trouby

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plastový obal 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Kov Pekáč

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Hliníková fólie 3) 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Papír Kelímky, tácky, ubrousky

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Voskovaný papír 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Dřevo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Jen bez kovového okraje.
2) Jen bez glazury obsahující kov.
3)  Hliníkovou fólii používejte pouze pro zakrytí, použití velkých kusů může způsobit jiskření.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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1. Displej

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkce mikrovln

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkce automatický 
kuchař

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor hodin

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor intenzity mikrovln 
nad 50 %

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor intenzity mikrovln 
pod 50 %

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkce 
rozmrazování

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkce grilu

- g - Indikátor hmotnosti (gramy)

- ml - Indikátor objemu (mililitry)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Indikátor dětské pojistky 

2. Rozmrazování podle váhy 

3. Hodiny

4. Rozmrazování podle času 

5. Automatický kuchař 

6. Start

7. Volič mikrovlny / gril 

8. Stop

9. Otočný knoflík zadávání času/
hmotnosti 

Nastavení hodin:
Po prvním zapnutí trouby se na 
displeji zobrazí „00:00“ a uslyšíte 
„pípnutí“.

Hodiny pracují se 24hodinovým 
formátem denního času

1. Stiskněte tlačítko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Začnou blikat 
číslice hodin i symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zadejte hodiny.

3. Stiskněte tlačítko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Začnou blikat 
číslice minut.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zadejte minuty.

PROVOZ

USO DELL’APPARECCHIATURA



ČEŠTINA 7

5. Stisknutím tlačítka 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 dokončete 
nastavení „denního času“. Na displeji 
začne blikat „:“ a symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí 
být nastaven denní čas.

Je-li kdykoli během nastavování 
denního času stisknuto tlačítko, 
trouba se vrátí do předchozího 
stavu.

Vaření pomocí mikrovln
1. Stiskněte jednou tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
displeji se zobrazí „P100“ a rozsvítí 
se symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 znamená 
100 %, tj. nastavení maximálního 
výkonu 800 W.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 měníte 
mikrovlnný výkon po krocích od  
100 % do 10 % v následujícím 
pořadí: „P100“, „P80“, „P50“,  
„P30“ a „P10“.

Symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 svítí, když je zvolen 
výkon 50 % nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvrďte stisknutím 
tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 nastavte 
požadovaný čas vaření od 0:05 do 
95:00. Poznámka:

- V intervalu 0.05 až 1 minuta je 
čas volen v přírůstcích po  
5 sekundách.

- V intervalu 1 až 5 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
10 sekundách.

- V intervalu 5 až 10 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
30 sekundách.

- V intervalu 10 až 30 minut je čas 
volen v přírůstcích po 1 minutě.

- V intervalu 30 až 95 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
5 minutách.

5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 spustíte 
vaření. Na displeji se zobrazí 

zbývající doba přípravy jídla a budou 
blikat symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nebo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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(v závislosti na zvoleném výkonu).

Tabulka výkonu mikrovln:

Procento 
výkonu

Displej a výkon 
mikrovln

100 % P100 = 800 W

80 % P80 = 640 W

50 % P50 = 400 W

30 % P30 = 240 W

10 % P10 = 80 W

Příprava jídla pomocí grilu
1.  Stiskněte jednou tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
displeji se zobrazí „P100“ a rozsvítí 
se symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 znamená 
100 %, tj. nastavení maximálního 
výkonu 800 W.

2. Otáčejte knoflíkem 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, dokud se na 
displeji nezobrazí „G“ a nerozsvítí se 
symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte 
požadovaný čas grilování od 0:05 do 
95:00.

- V intervalu 0:05 až 1 minuta je 
čas volen v přírůstcích po  
5 sekundách.

- V intervalu 1 až 5 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
10 sekundách.

- V intervalu 5 až 10 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
30 sekundách.

- V intervalu 10 až 30 minut je čas 
volen v přírůstcích po 1 minutě.

- V intervalu 30 až 95 minut je čas 
volen v přírůstcích po  
5 minutách.
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5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 spustíte 
přípravu jídla. Na displeji se zobrazí 
zbývající doba přípravy jídla a bude 
blikat symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

Po uplynutí poloviny zvolené doby 
grilování trouba dvojím „pípnutím“ 
upozorní, že je třeba jídlo obrátit, 
aby se rovnoměrně ogrilovalo. 
Obraťte pokrm a pokračujte v 
grilování stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
Rozhodnete-li se, že jídlo 
neobrátíte, grilovací cyklus bude 
bez přerušení pokračovat.

Příprava jídla pomocí 
kombinace mikrovln a grilu
1. Stiskněte jednou tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
displeji se zobrazí „P100“ a rozsvítí 
se symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 znamená 
100 %, tj. nastavení maximálního 
výkonu 800 W.

2. Otáčejte knoflíkem 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, dokud se na 
displeji nezobrazí „C-1“ nebo „C-2“ 
podle vašeho výběru (viz níže) a 
nerozsvítí se symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte 
požadovaný čas grilování od  
0:05 do 95:00.

5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 spustíte 
vaření. Na displeji se zobrazí 
zbývající doba přípravy jídla. Oby 
symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 budou blikat.

Doba přípravy jídla je rozdělena do 
30vteřinových úseků. 

C-1 znamená, že v průběhu 
každého 30sekundového úseku 
bude na 16 sekund vyzařován 
mikrovlnný výkon 440 wattů a po 
dobu zbývajících 14 sekund bude 
na plný výkon zapnut gril. Tento 
cyklus bude použit během celé 
zvolené doby přípravy jídla.

C2 znamená, že v průběhu 
každého 30sekundového úseku 

bude na 11 sekund vyzařován 
mikrovlnný výkon 288 wattů a po 
dobu zbývajících 19 sekund bude 
na plný výkon zapnut gril. Tento 
cyklus bude použit během celé 
zvolené doby přípravy jídla.

Funkce „přidání 60 vteřin“
1. Stisknutí tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 v době, kdy je 
trouba v „pohotovostním“ režimu, tj. 
když není používána a na displeji je 
zobrazen „denní čas“, automaticky 
spustí mikrovlnné vaření / ohřívání při 
100 % plného výkonu 800 W (P100) 
po dobu 60 sekund. Na displeji bude 
blikat symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Každým dalším 
stiskem tohoto tlačítka přidáte ke 
stávající době vaření dalších  
„60 sekund“. Maximální doba vaření, 
kterou lze zadat, je 95 minut.

2. Stisknutí tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 kdykoli v 
průběhu mikrovlnného vaření nebo 
„rozmrazování podle času“ zvýší 
dobu vaření nebo rozmrazování 
o 60 s. Poznámka: tato funkce 
není k dispozici během používání 
trouby v automatickém režimu, tj. 
„automatické rozmrazování podle 
hmotnosti“ nebo „automatický 
kuchař“.

Automatické rozmrazování 
podle hmotnosti
1. Stiskněte jednou tlačítko 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 a na 
displeji se zobrazí „dEF 1“ a rozsvítí 
se symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte 
hmotnost zmražené potraviny, 
kterou chcete rozmrazit (100 g -  
2 000 g).

3. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zahájíte 
funkci automatického rozmrazování. 
Trouba vypočte dobu rozmrazování 
a stupeň výkonu potřebného pro 
dokonalé rozmrazení jídla. Na 
displeji bude zobrazena zbývající 
doba rozmrazování a symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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budou blikat.



ČEŠTINA 9

Rozmrazování podle času
1. Stiskněte tlačítko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a na displeji 
se zobrazí „dEF 2“ a rozsvítí se 
symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zadejte dobu 
rozmrazování - max. 95 minut.

3. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zahájíte 
funkci manuálního rozmrazování. 
Na displeji bude zobrazena zbývající 
doba rozmrazování a symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 budou blikat. Poznámka: 
Výchozí nastavení úrovně výkonu 
pro rozmrazování v tomto režimu je 
240 W (P30) a tuto hodnotu nelze 
změnit.

Vícestupňové vaření
Troubu lze nastavit tak, aby jídlo ve dvou 
stupních rozmrazila a uvařila. 
Je-li použita funkce rozmrazování, má 
být vždy jako první stupeň. 
Po dokončení prvního stupně se ozve 
pípnutí a automaticky bude zahájen 
druhý stupeň

Automatickou nabídku nelze 
použít jako žádný z těchto stupňů. 
Příklad: Chcete- li jídlo manuálně 
rozmrazovat po dobu 5 minut a 
pak vařit 7 minut při 640 wattech 
(P80), postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a na displeji 
se zobrazí „dEF 2“ a rozsvítí se 
symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zadejte dobu 
rozmrazování 5 minut.

3. Stiskněte jednou tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
displeji se zobrazí „P100“ a rozsvítí 
se symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 znamená 800 
W (100 %), tj. nastavení maximálního 
výkonu.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte 
640 wattů (P80).

5. Volbu výkonu potvrďte stisknutím 
tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

6. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte dobu 
vaření 7 minut.

7. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 spustíte 
program o dvou stupních. Začnou 
blikat symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pro 1. stupeň 
a pak, po „pípnutí“, budou blikat 
symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, které indikují, že 
byl zahájen 2. stupeň.

Odložené spuštění
Troubu lze nastavit tak, aby začala vařit 
v předem stanoveném čase, přičemž 
lze použít až dva stupně vaření. Jako 
žádný z těchto stupňů nepoužívejte 
rozmrazování. 

1. Stiskněte jednou tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
Na displeji se zobrazí „P100“. 
Rozsvítí se také symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
100 znamená 100 %, tj. nastavení 
maximálního výkonu.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte stupeň 
výkonu.

3. Volbu výkonu potvrďte stisknutím 
tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte 
požadovaný čas vaření od 0:05 do 
95:00.

5. Stiskněte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Začnou blikat číslice 
hodin a rozsvítí se symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

6. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte hodinu, 
kdy má trouba začít vařit.

7. Stiskněte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Začnou blikat číslice 
minut. 

8. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte minuty 
časového údaje, kdy má trouba začít 
vařit.

9. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 dokončete 
nastavení. Na displeji se zobrazí 
aktuální denní čas spolu se 
symbolem 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, který bude blikat a 
nepřestane blikat, dokud nenastane 
čas spuštění, kdy trouba dvakrát 
„zapípá“ a automaticky spustí vaření.
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Na konci cyklu vaření trouba 
„zapípá“ pětkrát. Poznámka: Aby 
mohla tato funkce pracovat, musí 
být nastaven denní čas.

Dětská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávněnému 
použití trouby, např. vyloučit děti z jejího 
používání, je možné provoz trouby 
zakázat. V „pohotovostním“ režimu 
stiskněte a podržte tlačítko 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.

20  electrolux

 po dobu 
3 sekund. Uslyšíte dlouhý zvukový 
signál, který znamená, že byla zapnuta 
dětská pojistka, a na displeji se rozsvítí 
symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Chcete-li opustit režim 
„dětské pojistky“, stiskněte a podržte 
tlačítko 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 po dobu 3 sekund. Uslyšíte 
dlouhý zvukový signál, který znamená, 
že dětská pojistka byla vypnuta, a na 
displeji zhasne symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

Automatické vaření podle 
kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním 

režimu, stisknutím tlačítka 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 zvolíte 
automatickou nabídku „A-1“.

2. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ve směru 
hodinových ručiček zvolte „A-2“ až 
„A-8“. Rozsvítí se symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Poznámka: viz kategorie jídla v 
následující tabulce.

3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

4. Otáčením knoflíku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvolte váhu 
jídla v gramech. Rozsvítí se symbol g 
nebo ml.

5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zahájíte vaření.

Když je vaření dokončeno, pětkrát 
zazní zvukový signál a trouba se 
vypne. 

Vyvolání informací během 
používání.
1. Během vaření stiskněte tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 a na displeji se na 3 sekundy 
zobrazí zvolený výkon.

2. V režimu „odloženého spuštění“ 
stiskněte tlačítko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a na displeji se 
na 3 sekundy zobrazí čas zahájení 
vaření, pak se opět zobrazí denní 
čas. 

3. Stisknutím tlačítka 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 v průběhu 
vaření můžete zkontrolovat aktuální 
denní čas, který se zobrazí na  
3 sekundy.

Všeobecné informace a 
pokyny pro uživatele
1. Při každém stisknutí tlačítka zazní 

„pípnutí“ jako potvrzení této akce. 
Při každém stisknutí tlačítka zazní 
„pípnutí“ jako potvrzení této akce.

Tabulka automatického vaření

Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické ohřátí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Těstoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g
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2. Počáteční otočení knoflíku zadávání 
hodnot bude doprovázeno 
„pípnutím“.

3. Není-li do 1 minuty po nastavení 
jakéhokoli programu vaření zahájeno 
vaření stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, dojde 
ke zrušení programu a displej 
zobrazí denní čas.

4. Na konci každého cyklu vaření 
trouba pětkrát „zapípá“.

5. Otevření dvířek během cyklu vaření 
zastaví provoz trouby. Byla-li během 
cyklu vaření otevřena dvířka, musí 
být pro pokračování cyklu vaření 
stisknuto tlačítko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

Tipy pro mikrovlnnou troubu
•	 Troubu udržujte vždy v čistotě - 

snažte se, aby tekutiny nepřetekly, 
a nezapomínejte čistit prostor pod 
skleněným talířem a vnitřek dvířek.

•	 Při vaření v mikrovlnné troubě 
používejte raději kulaté nebo oválné 
nádoby s pokličkou.

•	 Nepoužívejte kovové nebo kovem 
zdobené nádoby. Některé umělé 
hmoty se mohou horkým jídlem 
roztavit a zdeformovat.

•	 Jídlo při vaření zakrývejte. Používejte 
skleněnou pokličku, talíř nebo papír 
odolný proti mastnotě.

•	 Pečivo, chléb a podobné potraviny 
lze rozmrazovat přímo v košíčku na 
pečivo nebo na papírovém ručníku.

•	 Pokud ohříváte zmrazené jídlo v obalu, 
můžete obal otevřít. Obaly obsahující 
kov nebo kovové ozdoby se smí v 
mikrovlnné troubě použít jen tehdy, je-
li to výslovně doporučeno výrobcem. 
Odstraňte kovové svorky a drátky.

•	 Je možné používat menší kousky 
hliníkové fólie k ochraně míst, která 
by se mohla přepéci, jako kuřecích 
stehýnek.

•	 Potraviny s kůží nebo slupkou 
propíchněte vidličkou, např. brambory 
a párky. V mikrovlnné troubě nevařte 
vejce, protože mohou vybuchnout.

•	 Velké silné kousky položte k okraji 
nádoby a pokuste se krájet jídlo na 
stejně velké kousky. Vždy umístěte 
jídlo doprostřed trouby.

•	 Jídlo se připraví rovnoměrněji, když je 
několikrát zamícháte nebo otočíte.

•	 Vždy nastavte kratší dobu vaření, než 
je uvedeno na receptu, aby se jídlo 
nepřevařilo. Čím je jídlo hutnější, tím 
déle jeho příprava trvá.

•	 Zeleninu vařte jen v malém množství 
vody, nebo v žádné vodě.

•	 Používejte méně soli a koření než pro 
„normální“ vaření.

•	 Jídlo dochuťte až po uvaření.
•	 Nechte jídlo několik minut po vypnutí 

trouby dojít, bude dokonaleji a 
rovnoměrněji připravené.

•	 Dbejte na to, aby bylo jídlo před 
podáváním řádně ohřáté.

•	 Při vyjímání nádob s jídlem z trouby 
použijte držáky nádob nebo rukavice.

Tipy pro mikrovlny
•	 Změknutí medu 

Máte-li skleničku zcukernatělého 
medu, sejměte víčko a vložte skleničku 
do trouby, mikrovlny nastavte na  
2 minuty na střední výkon.

•	 Rozpouštění čokolády 
100 g čokolády rozlámejte na 
čtverečky, vložte do misky a zahřívejte 
na vysoký tepelný výkon po dobu  
1-2 minuty, dobře zamíchejte.

•	 Změknutí nebo rozpouštění másla 
Rozpouštění trvá při vysokém výkonu 
jen několik vteřin. Změknutí se lépe 
provede při nízkém výkonu.

•	 Osvěžení nebo zahřátí chleba  
Použijte střední výkon na několik 
vteřin.

•	 Snadné oloupání česneku
Zahřejte 3 nebo 4 česnekové stroužky 
na vysoký výkon po dobu 15 vteřin. 

UŽITEČNÉ RADY A TIPY
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Stiskněte na jednom konci, až 
stroužek praskne.

•	 Ovocná šťáva 
Z citrusového ovoce budete mít více 
šťávy, když ho před vymačkáním 
zahřejete na 15 vteřin při vysokém 
výkonu. 

•	 Vaření ovesné kaše 
Ovesná kaše se snadno připraví přímo 
v servírovacím talíři a nemusíte mýt 
zalepený hrnec. Dodržujte doporučení 
výrobce.

Čištění je jedinou údržbou, která je 
obvykle nutná.

 UPOZORNĚNÍ
Mikrovlnnou troubu pravidelně 
čistěte a vždy odstraňte všechny 
zbytky jídel. Pokud nebudete 
mikrovlnnou troubu udržovat v 
čistotě, může se poškodit její 
povrch, zkrátit provozní životnost 
a případně může dojít  
i k nebezpečným situacím.

 UPOZORNĚNÍ
Trouba se smí čistit pouze po 
odpojení od zdroje energie. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, 
nebo vypněte přívod proudu k 
troubě.

K čištění nepoužívejte agresivní nebo 
abra- zivní čisticí prostředky či drátěnky, 
které mohou povrch trouby poškrábat, 
ani ostré předměty, aby se neobjevily 
skvrny. Nepoužívejte vysokotlaká 
zařízení ani zařízení s proudovými 
tryskami.

Příslušenství
Příslušenství očistěte po každém 
použití. Jestliže je hodně špinavé, 
nechte ho nejprve odmočit, a pak ho 
umyjte kartáčkem nebo houbičkou. 
Příslušenství můžete mýt v myčce.

Dbejte na to, aby byly otočný talíř i 
příslušný držák vždy čisté. Nezapínejte 
troubu bez nasazeného otočného talíře 
a držáku.

Přední strana
Obvykle stačí otřít troubu vlhkým 
hadříkem. Je-li velmi zašpiněná, přidejte 
do vody na čištění několik kapek 
mycího prostředku na nádobí. Nakonec 
ji otřete suchým hadříkem. Používejte 
čisticí prostředek na sklo a měkký 
hadřík, který nepouští žádná vlákna ani 
chloupky. Lehce otírejte ze strany na 
stranu, netlačte.

Skvrny od vápence, tuku, škrobu nebo 
vaječného bílku odstraňujte okamžitě. 
Pod těmito skvrnami může povrch začít 
korodovat. Dávejte pozor, aby do trouby 
nenatekla voda.

Vnitřek trouby
Po každém použití trouby otřete vnitřní 
stěny vlhkým hadříkem, protože to je 
nejjednodušší způsob, jak odstranit 
stříkance nebo zbytky jídel zachycené 
na stěnách.  
Připečené nečistoty odstraňte 
neagresivním čisticím prostředkem. 
Nepoužívejte spreje do trouby nebo jiné 
agresivní či abrazivní čisticí prostředky. 
Dvířka i přední strana trouby musí být 
neustále čisté, aby se dvířka dobře 
otvírala i zavírala. 
Zkontroluje, zda do větracích otvorů 
trouby nezatekla voda. 
Pravidelně vytáhněte otočný talíř a 
příslušný držák a vyčistěte dno trouby, 
zejména po vylití tekutin. 
Nezapínejte troubu bez nasazeného 
otočného talíře a držáku. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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Jestliže je vnitřek trouby hodně špinavý, 
postavte na otočný talíř sklenici vody a 
zapněte mikrovlnnou troubu na 2 nebo 
3 minuty na maximální výkon. Nečistoty 
vlivem uvolněné páry změknou a 
můžete je snadno odstranit měkkým 
hadříkem. 

Nepříjemný zápach (např. po pečení 
ryby) můžete také lehce odstranit. 
Do šálku vody přidejte několik kapek 
citrónové šťávy. Vložte do něj kávovou 
lžičku, aby voda nepřetekla. Ohřejte 
vodu na 2 až 3 minuty na maximální 
mikrovlnný výkon. 

Symbol 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.

34  electrolux

 na výrobku nebo jeho balení 
udává, že tento výrobek nepatří do 
domácího odpadu. Je nutné odvézt 
ho do sběrného místa pro recyklaci 
elektrického a elektronického zařízení. 
Zajištěním správné likvidace tohoto 
výrobku pomůžete zabránit negativním 
důsledkům pro životní prostředí a 
rušení, ale k určitému rušení může 

přesto dojít, je-li umístěna příliš blízko 
rádia nebo lidské zdraví, které by jinak 
byly způsobeny nevhodnou likvidací 
tohoto výrobku. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u 
příslušného místního úřadu, služby pro 
likvidaci domovního odpadu nebo v 
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

•	 Odstraňte všechny reklamní štítky  
z dvířek.

•	 Trouba by měla být umístěna na 
vodorovné hladké ploše. Plocha musí 
být dostatečně silná na to, aby unesla 
váhu (12,6 Kg) trouby a její obsah. 
Trouba musí být umístěná stabilně, 
aby nedocházelo k vibracím nebo 
hluku.

•	 Trouba musí být v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla a vody. 
Působení tepla a vody může snížit 
výkon trouby a způsobit její poruchu, 
instalujte proto troubu v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla a vody.

•	 Nezakrývejte větrací průduchy na 
horní straně a bočních stranách 
trouby a na horní plochu trouby 
nic nedávejte. Jestliže se větrací 

TECHNICKÉ ÚDAJE

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INSTALACE

Technický údaj Hodnota

Střídavé napětí 230-240 V / 50 Hz

Potřebný příkon 1300 W

Výstupní výkon mikrovlnné části trouby 800 W

Výkon grilu 1000 W

Mikrovlnná frekvence 2450 MHz

Rozměry (š x v x h) 461 x 280 x 273 mm

Objem trouby 20 l

Hmotnost 12,6 kg
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průduchy při provozu zakryjí, trouba 
se může přehřát a může dojít k 
poruše. Horký vzduch uniká z větrací 
otvorů, které proto nesmí být ničím 
zakryté, mezi troubou a zadní stěnou 
nesmí viset záclony.

•	 Troubu umístěte co nejdál od rádií 
a televizorů. Tato trouba odpovídá 
požadavkům EHS na potlačení 
elektromagnetického televizoru; 
postavte proto troubu co nejdále.
Při instalaci trouby v rohu je třeba 
ponechat od stěn volný prostor 
alespoň 15 cm a nad troubou také 
15 cm.

Důležité Troubu můžete v kuchyni 
postavit téměř kamkoli. Zkontrolujte, 
zda je trouba umístěna na vodorovném 
hladkém povrchu a větrací otvory 
i plocha pod troubou nejsou ničím 
zakryté (pro dostatečné větrání).

Připojení k napájecí síti
Trouba se dodává s přívodním kabelem 
a zástrčkou pro uzemněnou zásuvku 
230- 240 V / 50 Hz. Uzemnění snižuje 
riziko zkratu v obvodu na minimum. 
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na 
troubě odpovídá napětí v síti.

Pokud je trouba spojena se 
zásuvkou pomocí prodlužovacího 
kabelu, přesvědčte se, že je kabel 
uzemněný.

 UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič se nesmí používat 
s neuzemněným zdrojem 
napájení. V případě pochybností 
týkajících se připojení trouby k 
elektrické síti nebo provedení 
uzemnění se obraťte na 
elektrikáře. 

 UPOZORNĚNÍ
Spotřebič musí být uzemněn. 
Pokud je spotřebič vybaven 
nedemontovatelnou zástrčkou, 
která se nehodí do zásuvky ve 
vašem bytě, smí ji vyměnit pouze 
výrobce, jeho servisní pracovník 
nebo podobně kvalifikovaná 
osoba, jinak by mohlo dojít k 
úrazu.

 UPOZORNĚNÍ
Jestliže je poškozený přívodní 
kabel, smí ho vyměnit pouze 
výrobce, servisní technik nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, 
jinak by mohlo dojít k úrazu. 

Na tento spotřebič se vztahuje záruka 
společnosti Electrolux ve všech zemích 
uvedených v zadní části tohoto návodu 
během období stanoveného v záruce 
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže 
se přestěhujete z jedné uvedené země 
do jiné z uvedených zemí, záruka na 
spotřebič bude i nadále platná za 
následujících podmínek:

•	 Záruka na spotřebič platí ode dne 
prvního zakoupení spotřebiče, které je 
možné doložit předložením platného 
dokladu o koupi vydaného prodejcem 
spotřebiče.

•	 Záruka na spotřebič je platná pro 
stejné období a na stejný rozsah 

práce a dílů, jako platí v nové zemi 
Vašeho pobytu pro tento určitý model 
řady spotřebičů.

•	 Záruka na spotřebič je vázaná na 
osobu původního kupce spotřebiče a 
není přenosná na další osoby.

•	 Spotřebič je instalovaný a používaný 
v souladu s pokyny vydanými 
společností Electrolux a používá se 
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič 
není využíván ke komerčním účelům.

•	 Spotřebič je instalovaný v souladu se 
všemi příslušnými platnými předpisy v 
nové zemi pobytu.

Ustanovení Evropské záruky nemají vliv 
na žádná závazná práva, která se na 
Vás vztahují podle zákona.

EVROPSKÁ ZÁRUKA
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Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött 
több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll.  Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését 
az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt 
tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában.

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk.
 Általános információk és hasznos tanácsok.
 Környezetvédelmi információk.

A változtatások jogát fenntartjuk.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ...................................................................................... 16
TERMÉKLEÍRÁS .......................................................................................................... 19
MŰKÖDÉS .................................................................................................................. 19
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK ................................................................... 24
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS ............................................................................................... 25
MŰSZAKI ADATOK ..................................................................................................... 26
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK ......................................................................... 26
ÜZEMBE HELYEZÉS ................................................................................................... 27
EURÓPAI JÓTÁLLÁS ................................................................................................... 28

TARTALOMJEGYZÉK  

Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com 

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
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 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Általános biztonság 
OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS 
KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT 
ŐRIZZE MEG
•	 A beépített biztonsági reteszelő 

kapcsolók megakadályozzák, hogy a 
mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett 
működjön.

•	 Ne hajtson végre módosításokat 
rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott 
ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a 
nyitott sütő azt eredményezheti, hogy 
a mikrohullámú energiának lesz kitéve.

•	 Ne hagyja, hogy kiömlött étel- 
vagy tisztítószer-maradványok 
halmozódjanak fel az ajtótömítés 
felületén. A tisztítási utasításokat lásd a 
Tisztítás és ápolás c. fejezetben.

•	 Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja 
megfelelően záródjon, és hogy a 
következő elemek sérülésmentesek 
legyenek: (1) ajtó (deformálódott), 
(2) zsanérok és zárnyelvek (törött 
vagy meglazult), (3) ajtótömítések és 
tömítőfelületek.

 VIGYÁZAT
Ha az ajtó, a zsanérok/ zárnyelvek 
vagy az ajtótömítések sérültek, a 
sütőt tilos használni mindaddig, 
amíg a szerviz kiképzett 
szakembere meg nem javította.

 VIGYÁZAT
A gyártó által kiképzett 
szervizszakemberek kivételével 
bárki számára veszélyes a sütőn 
javításokat vagy változtatásokat 
végrehajtani. Vegye fel a 
kapcsolatot a legközelebbi 
hivatalos szervizszolgáltatóval,  
ha a készüléket szervizelni kell.

•	 Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, 
az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt 
tenné, rendkívül magas feszültségnek 
lehet kitéve.

•	 A sütőt a jelen kézikönyvben található 
beszerelési előírásoknak megfelelően 
telepítse és helyezze el.

•	 A készüléket csak a jelen 
kézikönyvekben ismertetett 
rendeltetésének megfelelő célra 

használja. Ne használjon korrozív 
vegyszereket a készülékben. Az 
ilyen típusú készülék kifejezetten 
élelmiszerek melegítésére, 
elkészítésére, illetve kiolvasztására 
lett kifejlesztve. A jelen készüléket 
nem ipari vagy laboratóriumi, sem 
pedig nem kereskedelmi használatra 
szánták, és az ilyen használat 
érvényteleníti a garanciát.

•	 Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha 
nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy 
elnyelje a mikrohullámú energiát, a 
magnetroncső károsodhat.

•	 Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. 
Ne használja ezt a készüléket víz 
közelében.

•	 Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát 
vagy újságot szárít a mikrohullámú 
sütőben. Ezek meggyulladhatnak.

•	 Ne használja a sütőteret tárolási 
célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, 
sütőedényeket vagy élelmiszert 
a sütőtérben, amikor az nincs 
használatban.

•	 Az elérhető felületek hőmérséklete a 
készülék üzemeltetése közben magas 
lehet.

 VIGYÁZAT
Ha füstöt észlel, kapcsolja ki 
vagy válassza le a hálózatról a 
készüléket, és tartsa az ajtót 
zárva, hogy elfojtsa az esetleges 
lángokat. Soha ne használjon vizet.

 VIGYÁZAT
A készüléket gyermekek vagy 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel bíró, illetve 
kellő tapasztalattal és ismeretekkel 
nem rendelkező személyek nem 
használhatják, kivéve, ha biztosítják 
számukra a felügyeletet és az 
útmutatást.

•	 Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez 
meghibásodást okozhat.

•	 A készülék kialakítása nem olyan, hogy 
külső időzítő vagy külön távirányító 
rendszer alkalmazásával működtethető 
lenne.
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•	 Figyelmet kell fordítani arra, hogy 
ne tömítse el a sütő tetején, 
hátlapján, oldalán és alján található 
szellőzőnyílásokat.

 VIGYÁZAT
Ne használja ezt a sütőt 
kereskedelmi célokra. Ezt a 
sütőt kizárólag háztartási célú 
használatra készítették.

Edényekkel kapcsolatos 
biztonság
Csak olyan edényeket használjon, 
amelyek mikrohullámú sütőben való 
használatra alkalmasak.

A szikraképződés a sütőben 
mikrohullámos üzemelés közben 
rendszerint fémedények használata miatt 
következik be. A folyamatos szikrázás 
azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa 
le a programot, és ellenőrizze az edényt.

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és 
hőálló üvegből készült edény kiválóan 
alkalmas a mikrohullámú sütőben 
való használatra. Bár a mikrohullámú 
energia nem melegíti fel a legtöbb 
üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az 
edények felforrósodhatnak a bennük lévő 
élelmiszertől származó hőátadás miatt. 
Az edények kivételekor sütőkesztyű 
használata ajánlott.

Élelmiszerekkel kapcsolatos 
biztonság
•	 Ne melegítsen konzervdobozban lévő 

élelmiszert a mikrohullámú sütőben. 
Mindig szedje ki az élelmiszert egy 
alkalmas edénybe.

•	 Olajfürdőben való sütés nem 
végezhető mikrohullámú sütőben, 
mivel a zsiradék hőmérséklete nem 
kontrollálható, és ennek veszélyes 
helyzet lehet az eredménye.

•	 Pattogatott kukorica készíthető a 
mikrohullámú sütőben, de csak 
kifejezetten az erre a célra készült 
speciális csomagolásban vagy 
edényben. Ennél az ételkészítési 

műveletnél mindig kell felügyeletről 
gondoskodni.

•	 A nem porózus bőrrel vagy 
héjjal rendelkező élelmiszereket 
szurkálja meg, hogy megelőzze 
a gőz felhalmozódását és a 
szétdurranást. Néhány példa azokra 
az élelmiszerekre, amelyeket meg kell 
szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj 
és tojássárgája.

•	 A cumisüvegek vagy a bébiételes 
üvegek tartalmát össze kell keverni 
vagy rázni, és a hőmérsékletet 
ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az 
égési sérülések elkerülése érdekében.

 VIGYÁZAT
Folyadékok és más élelmiszerek 
nem melegíthetők lezárt 
tárolóedényekben, mivel 
felrobbanhatnak.

 VIGYÁZAT
Italok mikrohullámos melegítése 
késleltetett kifutásos forrást 
eredményezhet, ezért óvatosan kell 
eljárni a tartóedény kezelésekor.

 VIGYÁZAT
Amikor valamilyen folyadékot, 
pl. levest, szószt vagy italt 
melegít a mikrohullámú sütőben, 
akkor előfordulhat, hogy 
buborékképződés nélkül lépi túl 
a folyadék a forráspontot. Ez a 
forrásban levő folyadék hirtelen 
kicsordulását eredményezheti. 
Ennek a lehetőségnek a 
megelőzésére a következő 
lépéseket kell végrehajtani:

1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny 
nyakú edények használatát.

2. Ne melegítse túl az élelmiszert.

3. Keverje meg a folyadékot, mielőtt 
az edényt a sütőbe teszi, valamint a 
melegítési idő félidejében is.

4. A melegítés után hagyja pihenni rövid 
ideig a folyadékot a sütőben, majd 
keverje meg ismét, mielőtt óvatosan 
kivenné az edényt.
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 VIGYÁZAT
Bizonyos termékek, mint egész 
tojások és lezárt edények 
(például lezárt befőttes üvegek) 
felrobbanhatnak, és nem 
melegíthetők ebben a sütőben. 
Esetenként a felütött tojások is 
felrobbanhatnak sütés közben. 
Mindig szurkálja meg a sárgáját, 
fedje le, és hagyjon egy perc 
pihentetési időt, mielőtt levenné a 
fedelet.

Normális jelenség, ha az ajtó körül 
gőz szivárog ki, vagy ha pára 
jelenik meg az ajtón, sőt még az is, 
ha vízcseppek jelennek meg az ajtó 
alatt az ételkészítési ciklus alatt. 
Ez pusztán a meleg élelmiszerből 

származó páralecsapódás, és nem 
befolyásolja a sütő biztonságát. Az 
ajtónak nem feladata, hogy teljesen 
szigetelje a sütőteret.

Útmutató a sütőedényekhez 
és tartozékokhoz
Edények és tartozékok széles választéka 
használható a mikrohullámú sütőben 
való ételkészítésre. Az Ön biztonsága, 
valamint az edények és a sütő 
károsodásának megelőzése érdekében 
megfelelő edényeket válasszon minden 
ételkészítési módszerhez. Az alábbi 
felsorolás általános útmutatásként 
szolgál.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Használandó edények és tartozékok
•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Kerülendő edények és tartozékok 

Anyagok 1 Edény Mikrohullám

Kerámia és üveg Corning áruk

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Hőálló üvegáruk

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Üvegáruk fémdíszítéssel

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Ólomkristály

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Porcelán Fémdíszítés nélkül

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Cserépedények 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Műanyag Mikrohullámú sütőben hőálló 
jelöléssel

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Műanyag csomagolás

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Fém Tepsi

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Alufólia 3)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Papír Csészék, tányérok, törölközők

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Viaszos papír

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Fa

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.
2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.
3)  Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Kijelzőablak

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Mikrohullám funkció jelzése
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Automatikus sütés funkció 
jelzése

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Órakijelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Mikrohullám 50% fölött jelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Mikrohullám 50% alatt jelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Kiolvasztás funkció jelzése
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Grill funkció jelzése
- g - Súly kijelzése (gramm)
- ml - Mennyiség kijelzése (milliliter)
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Zárkijelzés

2. Kiolvasztás súly szerint

3. Óra

4. Kiolvasztás idő szerint

5. Automatikus sütés 

6. Indítás

7. Mikrohullám/Grill választókapcsoló

8. Leállítás

9. Forgótárcsa  

A pontos idő beállítása:
Az első bekapcsoláskor a sütő 
kijelzőjén „00:00“ látható, és egy 
sípolás hallatszik.

Az óra a 24 órás időkijelzés 
alkalmazza

1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot. Az óra 
számjegyei villognak a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jellel együtt. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki az óra 
értékét. 

3. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot. A perc 
számjegyei villognak:

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
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3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jel pedig eltűnik. 

A sütő működtetéséhez be kell 
állítani a „pontos időt“.

MŰKÖDÉS

TERMÉKLEÍRÁS 
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A „pontos idő“ beállítási folyamata 
alatt, ha bármikor megnyomja, a 
sütő visszalép az előző állapotba.

Sütés mikrohullámokkal.
1. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 
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 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot a 
mikrohullámos teljesítmény fokozatos 
csökkentéséhez 100%-ról 10%-ra 
a következő sorrendben: „P100“, 
„P80“, „P50“, „P30“ és „P10“.
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9
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jel világít, amikor 50%-os 
vagy alacsonyabb teljesítmény van 
kiválasztva.

3. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 
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% nebo nižší.
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gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
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Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt sütési időt 0,05 és 95,00 perc 
között. Megjegyzés: 

- A kiválasztott idő 0,05 és 1 perc 
között 5 másodperces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 1 és 5 perc 
között 10 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 5 és 10 perc  
között 30 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 10 és 30 perc 
között 1 perces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 30 és 95 perc 
között 5 perces lépésekkel 
változik

5. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot a sütés 
elindításához. A kijelző a hátralévő 
sütési időt mutatja, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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vagy 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jel pedig villog (a kiválasztott 
teljesítményszinttől függően). 

Mikrohullámos teljesítmény 
táblázata:

Teljesítmény-
százalék

Kijelző és 
mikrohullámos 
teljesítmény

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Sütés a grill használatával.
1.  Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, amíg a „G“ 
meg nem jelenik a kijelzőn, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel 
pedig világít. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt grillezési időt 0,05 és 95,00 
perc között.

- A kiválasztott idő 0.05 és 1 perc 
között 5 másodperces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 1 és 5 perc 
között 10 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 5 és 10 perc  
között 30 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 10 és 30 perc 
között 1 perces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 30 és 95 perc 
között 5 perces lépésekkel 
változik

5. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a sütés 
elindításához. A kijelző a hátralévő 
sütési időt mutatja, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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A kiválasztott grillezési idő felének 
letelte után a sütő kétszer „sípol“ 
annak jelzésére, hogy az ételt 
meg kell fordítani az egyenletes 
grillezés biztosítása érdekében. 
Fordítsa meg az ételt, és a 
folytassa a grillezést a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gomb 
megnyomásával. Ha a felhasználói 
beállítások alapján az ételt nem 
kell megfordítani, a grillezési ciklus 
megszakítás nélkül folytatódik. 

Sütés grill és mikrohullám 
kombinálásával.
1. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

  
gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, amíg 
a „C-1“ vagy a „C-2“ (amelyiket 
előnyben részesíti, lásd alább) meg 
nem jelenik a kijelzőn, és a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 jelek 
pedig világítanak. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt grillezési időt 0.05 és 95.00 
perc között. 

5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 spustíte vaření. 
Na displeji se zobrazí zbývající doba 
přípravy jídla. Oby symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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6

7

8

9
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5. Automatický kucha
6. Start
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9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .
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budou blikat.

A teljes sütési idő 30 másodperces 
szakaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden 
egyes 30 másodperces szakasz 
esetén 440 watt mikrohullámos 
teljesítmény kerül alkalmazásra  
16 másodpercig, és grill kapcsol 
be teljes teljesítményen a 
fennmaradó 14 másodpercre.  
Ez a ciklus kerül alkalmazásra a 
teljes kiválasztott sütési idő során.

A C2 azt jelenti, hogy minden 
egyes 30 másodperces szakasz 

esetén 288 watt mikrohullámos 
teljesítmény kerül alkalmazásra  
11 másodpercig, és grill kapcsol 
be teljes teljesítményen a 
fennmaradó 19 másodpercre. Ez 
a ciklus kerül alkalmazásra a teljes 
kiválasztott sütési idő során.

A „plusz 60 másodperc“ 
funkció
1. Ha megnyomja a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, amikor 
a sütő készenléti üzemmódban van, 
vagyis amikor nincs használatban, 
és a pontos idő látható a kijelzőn, 
a mikrohullámos sütés/melegítés 
automatikusan elindul 800 wattos, 
100%-os teljesítménnyel (P100)  
60 másodpercre. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel villog 
a kijelzőn. Ennek a gombnak 
minden további megnyomása 
60 másodpercet ad hozzá a 
meglévő sütési időhöz. A maximális 
megadható sütési idő 95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy 
„kiolvasztás idő szerint“ funkció 
alatt a 
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% nebo nižší.
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5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-
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p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
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vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
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5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na
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jídla. Oby symboly  a  budou blikat.
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gomb bármikor történő 
megnyomása 60 másodperccel 
növeli a sütési/kiolvasztási időt. 
Megjegyzés: Ez a funkció nem 
áll rendelkezésre, amikor a sütőt 
automatikus üzemmódban használja, 
mint például az „automatikus 
kiolvasztás súly szerint“ vagy az 
„automatikus sütés“.

Automatikus kiolvasztás súly 
szerint
1. Nyomja meg egyszer a 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 gombot, és 
a „dEF 1“ felirat megjelenik a kijelzőn, 
a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gomb elforgatásával válassza 
ki a ki- olvasztásra kerülő élelmiszer 
fagyasztott súlyát grammban. (100 g 
és 2000 g között).

3. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

gombot 
az automatikus kiolvasztási 
funkció megkezdéséhez. A sütő 
kiszámítja a kiolvasztási időt és 
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a teljesítményszintet, ami az étel 
tökéletes kiolvasztásához szükséges. 
A kijelző a hátralévő kiolvasztási időt 
mutatja, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jelek villognak. 

Kiolvasztás idő szerint.
1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, és a 
„dEF 2“ felirat megjelenik a kijelzőn, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kiolvasztási időt - max. 95 perc. 

3. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

gombot a kézi kiol- 
vasztási funkció megkezdéséhez.  
A kijelző a hátralévő kiolvasztási 
időt mutatja, és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek villognak. 
Megjegyzés: A 240 wattos  
teljesítményszint (P30) az 
alapértelmezett beállítás az ebben a 
módban történő kiolvasztáshoz, és 
ez nem módosítható. 

Többszakaszos sütés
A sütő beállítható úgy, hogy két 
szakaszban végezze a kiolvasztást/
sütést. Ha kiolvasztási funkciót is 
használ, annak kell az első szakasznak 
lennie. Egy „sípolás“ hallható, miután az 
első szakasz befejeződött, és a második 
szakasz automatikusan elkezdődik.

Az automatikus menük egyik 
szakaszban sem használhatók. 
Például: Az étel 5 perces kézi 
kiolvasztása, majd sütés 7 percig 
640 watton (P80):

1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot, és a 
„dEF 2“ felirat megjelenik a kijelzőn, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki az 
5 perces kiolvasztási időt. 

3. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 jelek 
pedig világítanak. A 100 a  
800 wattos (100%), vagyis maximális 
teljesítménybeállítást jelzi. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
640 wattot (P80).

5. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 
gombot. 

6. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki az 
7 perces sütési időt. 

7. Nyomja meg az 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a 
kétszakaszos program elindításához. 
A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek villognak az 1. 
szakaszra vonatkozóan, majd 
egy „sípolás“ után a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jelek 
villognak, jelezve, hogy a 2. szakasz 
megkezdődött.

Késleltetett indítás.
A sütő beállítható úgy, hogy a sütést egy 
előre meghatározott időpontban kezdje 
el, és legfeljebb két szakaszos sütés 
állítható be. Ne használjon kiolvasztást 
egyik szakasznál sem.

1. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek 
világítanak. A 100 a 100%-os 
maximális teljesítménybeállítást jelzi.

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a 
teljesítményszintet. 

3. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt sütési időt 0.05 és 95.00 perc 
között. 

5. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. Az óra 
számjegyei villognak, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel 
világít. 

6. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot elforgatva válassza ki 
az óra értékét, amikor a sütő elkezdje 
a sütést. 

7. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. A perc 
számjegyei villognak. Nyomja meg a 
gombot. A perc számjegyei villognak.

8. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot elforgatva válassza ki a 
perc értékét, amikor a sütő elkezdje a 
sütést. 



MAGYAR 23

9. A beállítás befejezéséhez nyomja 
meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot. A pontos idő 
jelenik meg a kijelzőn a villogó 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jellel együtt, és mindaddig így 
marad, amíg el nem éri az indítási 
időt, amikor a sütő kétszer „sípol“, 
és a sütési folyamat automatikusan 
megkezdődik. 

A sütési ciklus befejezésekor a 
sütő 5-ször „sípol“. Megjegyzés: 
A funkció működtetéséhez be kell 
állítani a „pontos időt“.

Gyermekzár.
A sütő használhatatlanná tehető, 
amennyiben meg szeretné akadályozni 
a jogosulatlan használatot, vagyis azt, 
hogy gyermekek használják a készüléket. 
Készenléti üzemmódban tartsa a 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.

20  electrolux

 
gombot kb. 3 másodpercig lenyomva. 
Egy hosszú „sípolás“ hallható, ami 
jelzi, hogy a gyerekzár bekapcsolása 
megtörtént, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jel világít a kijelzőn. A 
„gyerekzár“ üzemmódból való kilépéshez 
tartsa a 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.

20  electrolux

 gombot kb. 3 másodpercig 
lenyomva. Egy hosszú „sípolás“ hallható, 

ami jelzi, hogy a gyerekzár kikapcsolása 
megtörtént, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jel kialszik a kijelzőn. 

Automatikus sütés 
ételkategória szerint.
1. Miközben a sütő készenléti 

üzemmódban van, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot 
megnyomva válassza ki az „A-1“ 
automatikus menüt. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki az 
„A-2“ és „A-8“ közötti menüket. 
A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 jel világít. Megjegyzés: Az 
ételkategóriákat lásd az alábbi 
táblázatban 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ve směru hodinových 
ručiček zvolte „A-2“ až „A-8“. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki az étel 
súlyát grammban. A vagy a jel világít. 

5. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a sütés 
megkezdéséhez. 

A sütési folyamat befejezésekor 
„sípolás“ hallható ötször, és a sütő 
kikapcsol.

Információ visszakeresése 
használat közben.
1.  Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 gombot sütés 
közben, és a kijelzőn a kiválasztott 
teljesítmény jelenik meg  
3 másodpercre.

2. „Késleltetett indítás üzemmódban“ 
nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  gombot, és a 
sütés kezdési időpontja jelenik meg a 
kijelzőn 3 másodpercig, majd ismét a 
pontos idő jelenik meg.

3. A sütés alatt nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 
gombot, ha meg szeretné nézni a 

Automatikus sütési táblázat

Menü Súly / adag

A1 - Automatikus melegítés 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zöldségek 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Hal 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Hús 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Tészta 50 g, (450 g vízzel) 100 g (800 g vízzel)

A6 - Burgonya 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Leves 200 g, 400 g
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„pontos időt“, ami 3 másodpercre 
jelenik meg.

Általános információk és 
felhasználói útmutatások.
1. Minden alkalommal, amikor 

megnyom egy gombot, egy 
„sípolás“ hallható a művelet 
visszaigazolásaként.

2. A kezelőgomb első elforgatásához 
egy „sípolás“ kapcsolódik.

3. Miután beállított bármilyen sütési 
programot, amennyiben elmulasztja 
elindítani a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gomb megnyomásával 
1 percen belül, az a program törlését 
eredményezi, és a „pontos idő“ 
jelenik meg a kijelzőn.

4. Minden sütési ciklus befejezésekor a 
sütő ötször „sípol“.

5. A sütési ciklus folyamán az ajtó 
kinyitása leállítja a sütő m űködését. 
Meg kell nyomni a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot a 
sütés folytatásához, ha a sütési ciklus 
alatt az ajtót kinyitották.

Tanácsok a mikrohullámra 
vonatkozóan
•	 Mindig tartsa tisztán a sütőt - előzze 

meg az ételek kifutását, és ne feledje 
megtisztítani az üvegtányér alatti 
területet és az ajtó belső oldalát.

•	 A mikrohullámú sütőben való 
ételkészítés során részesítse előnyben 
a kör alakú vagy ovális, fedővel 
rendelkező tűzálló tálak használatát.

•	 Ne használjon fém- vagy fémdíszítésű 
tálakat. Bizonyos műanyagok a forró 
étel hatására megolvadhatnak és 
deformálódhatnak.

•	 Elkészítés közben fedje le az ételt. 
Használjon üvegfedelet, tányért vagy 
zsírpapírt.

•	 A péksütemények, a kenyér hasonlók 
ki- olvasztása történhet közvetlenül 
a kenyérkosárban vagy egy 
papírtörölközőn.

•	 Ha a fagyasztott ételt a 
csomagolásában melegíti fel, 
a csomagolást fel kell nyitni. A 
fémet vagy fémdíszítést tartalmazó 
csomagolást tilos használni, hacsak 
nem kifejezetten mikrohullámú sütőben 
való használatra ajánlott. Távolítsa el a 
fémkapcsokat és a zárózsinórokat.

•	 Kisebb alufólia darabok használhatók 
a könnyen túlsülő részek (pl. 
csirkeszárnyak) lefedésére.

•	 A héjas vagy bőrös ételeket (pl. 
burgonya vagy kolbász) szurkálja 
meg villával. Ne főzzön tojásokat 
a mikrohullámú sütőben, mivel 
felrobbanhatnak.

•	 A nagy, vastag darabokat a tál 
széléhez helyezze, és próbálja meg 
az élelmiszert egyforma méretű 
darabokra vágni. Az ételt mindig a 
sütő közepére helyezze.

•	 Az étel elkészülése egyenletes lesz, 
ha néhányszor megkeveri vagy 
megfordítja.

•	 Mindig rövidebb elkészítési időt 
állítson be a receptben jelzettnél, hogy 
elkerülje a túl- sütést. Minél nagyobb 
mennyiségű az étel, annál hosszabb 
idő szükséges az elkészítéséhez.

•	 A zöldségekhez csak kevés vizet 
adjon, vagy ne adjon semennyit.

•	 Kevesebb sót és fűszert használjon, 
mint a „hagyományos“ ételkészítés 
esetén.

•	 Fűszerezze, ha elkészült.
•	 Hagyjon néhány perc „pihentetési“ 

időt, miután a sütő kikapcsolt, hogy az 
étel teljesen és egyenletesen készüljön 
el.

•	 Mindig győződjön meg arról a tálalás 
előtt, hogy az étel mindenütt elég 
forró.

•	 Használjon edényfogót vagy kesztyűt, 
amikor kiveszi az edényeket és az ételt 
a sütőből.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
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Mikrohullámozási tippek
•	 Méz lágyítása 

Ha van egy üveg méze, amely 
kikristályosodott, vegye le a 
fedelét, helyezze be az üveget, 
és mikrohullámozza közepes 
teljesítményen 2 percig.

•	 Csokoládé olvasztása 
Törjön össze 100 g csokoládét 
kockákra, helyezze egy tálba, 
melegítse magas teljesítményen  
1-2 percig, és keverje jól meg.

•	 Vaj puhítása vagy olvasztása 
Az olvasztás néhány másodpercig 
tart magas teljesítményen. A 
puhítást jobb kíméletesen, alacsony 
teljesítményfokozaton végezni.

•	 Kenyér felfrissítése vagy 
melegítése 
Használjon közepes teljesítményt 
néhány másodpercig.

•	 Fokhagymapucolás könnyedén
Melegítsen 3-4 gerezd  
fokhagymát magas teljesítményen  
15 másodpercig. Nyomja össze az 
egyik végét, míg a gerezd ki nem 
ugrik.

•	 Gyümölcslé 
A citrusfélékből több lé nyerhető, ha 
magas teljesítményen 15 másodpercig 
melegíti facsarás előtt.

•	 Zabkása készítése 
A zabkása egyszerűen elkészíthető 
a tálalóedényben, így nem lesz külön 
mosogat- nivaló lábas. Kövesse az 
élelmiszer gyártójának ajánlásait.

A tisztítás az egyetlen karbantartási 
művelet, amire szükség van.

 VIGYÁZAT
A mikrohullámú sütőt rendszeresen 
meg kell tisztítani, eltávolítva minden 
ételmaradványt. Ha a mikrohullámú 
sütőt nem tartják tisztán, a felülete 
megrongálódhat, ami a sütő 
hasznos élettartamát lecsökkenti, 
és esetleg veszélyes helyzetet is 
eredményezhet.

 VIGYÁZAT
A tisztítást a sütő tápellátásának 
lekapcsolása mellett kell végezni. 
Húzza ki a dugaszt a fali aljzatból, 
vagy kapcsolja ki a sütő áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású 
tisztítószereket, kaparóeszközöket, 
amelyek megkarcolják a felületeket, illetve 
éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek 
meg. Soha ne használjon nagynyomású 
vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok
Tisztítsa meg a tartozékokat minden 
használat után. Ha nagyon szennyezettek, 
először is áztassa be, majd használjon 

kefét vagy szivacsot. A tartozékok 
mosogatógépben mosogathatók.

Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a 
hozzá tartozó tartó mindig tiszta legyen. 
Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér 
és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Elülső felület
Rendszerint a sütőt csak nedves 
ruhával kell megtisztítania. Ha nagyon 
szennyezett, tegyen néhány csepp 
mosogatószert a tisztításhoz használt 
vízbe. Ezután törölje le száraz ruhával a 
sütőt.

Használjon üvegtisztító terméket és 
olyan puha törlőkendőt, amely nem hagy 
maga után szálakat vagy szöszöket. 
Törölje át egyik oldaltól a másikig anélkül, 
hogy bármilyen nyomást gyakorolna 
a felületre. Azonnal távolítsa el a vízkő, 
zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat. 
Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő. Ne 
hagyjon vizet a sütő belsejében.

A sütő belseje
A sütő minden használata után tisztítsa 
meg a belső falakat egy nedves ruhával, 

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
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mivel ez a legkönnyebb módja annak, 
hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket 
és foltokat, amelyek a beltérben 
kialakulhattak. A nehezen mozdítható 
szennyeződés eltávolításához használjon 
nem agresszív tisztítószert. Ne használjon 
sütősprayt vagy más agresszív vagy 
súroló hatású tisztítószert. Mindig tartsa 
az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, 
hogy biztosítsa az ajtó megfe- telő 
nyitását és zárását. Ügyeljen arra, hogy a 
hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú 
sütő szellőzőnyílásaiba. Rendszeresen 
vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó 
tartót, és tisztítsa meg a sütőtér alsó falát, 
különösen, ha valamilyen folyadék kifutott. 

Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér 
és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén. 
Ha a sütő sütőtere nagyon szennyezett, 
tegyen egy pohár vizet a forgótányérra, 
és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 
2-3 percre maximális teljesítménnyel. A 
képződő gőz fellazítja a szennyeződést, 
ami ezután könnyen letisztítható egy 
puha ruhával. A kellemetlen szagok (pl. 
halsütés után) könnyen megszüntethetők. 
Tegyen néhány csepp citromlevet egy 
csésze vízbe. Tegyen egy kanálnyi kávét 
a csészébe, hogy ne fusson ki a víz. 
Melegítse a vizet 2-3 percig maximális 
mikrohullámos teljesítménnyel.

A terméken vagy a csomagoláson 
található 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 szimbólum azt jelzi, hogy 
a termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell 
szállítani az elektromos és elektronikai 
készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. 
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kedvezőtlen következményeket, 
amelyeket ellenkező esetben a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése 
okozhatna. Ha részletesebb 
tájékoztatásra van szüksége a termék 
újrahasznosítására vonatkozóan, 
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
önkormányzattal, a háztartási hulladékok 
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a 
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

Műszaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimenő teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Sütő befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg



MAGYAR 27

•	 Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
•	 A sütőt sima, vízszintes felületen 

kell üzembe helyezni. A felületnek 
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy 
biztonságosan megtartsa a sütő  
(12,6 Kg) és tartalma súlyát. 
A vibráció- vagy zajkeltés 
lehetőségének megelőzése 
érdekében a sütőnek stabil 
helyzetben kell lennie.

•	 A sütőt tartsa távol a hőforrásoktól 
és a víztől. Amennyiben hőnek 
vagy víznek van kitéve, ez 
csökkentheti a hatékonyságot, 
és meghibásodásához vezethet, 
ezért ügyeljen arra, hogy a sütőt 
hőforrásoktól és víztől távol helyezze 
üzembe.

•	 Ne gátolja a készülékház tetején 
és oldalain lévő szellőzőnyílásokat, 
és ne tegyen semmilyen 
tárgyat a sütő tetejére. Ha a 
szellőzőnyílásokat elzárja működés 
közben, a sütő túlmelegedhet, és 
az meghibásodáshoz vezethet. A 
nyílásokon forró levegő távozik, 
tehát ügyeljen arra, hogy ne dugítsa 
el azokat, illetve ne hagyja, hogy 
függöny kerüljön a sütő és a hátsó fal 
közé.

•	 A sütőt olyan messze helyezze el a 
rádió- és tv-készülékektől, amennyire 
lehetséges. Ez a sütő megfelel a 
rádió-interferencia elnyomására 
vonatkozó EGK-követel- ményeknek, 
de bizonyos interferencia felléphet, ha 
a sütőt túl közel helyezik egy rádió- 
vagy tv-készülékhez, tehát tartsa 
ezeket a lehető legtávolabb.

•	 Ha sarokban helyezi el, hagyjon 
legalább 15 cm távolságot a falaktól 
és 15 cm távolságot a mikrohullámú 
sütő fölött.

Fontos A sütő csaknem bárhova 
elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen 
arra, hogy a sütőt egy sima, vízszintes 

felületre helyezze, és hogy a 
szellőzőnyílások, valamint a sütő alatti 
felület ne legyenek eltömítve  
(a megfelelő szellőzés érdekében).

Csatlakoztatás  
a táphálózatra
A sütő leszállítása hálózati kábellel és 
dugasszal történik, amely 230-240V /  
50 Hz földelt fali aljzathoz alkalmas. 
A földelés minimalizálja annak a 
kockázatát, hogy rövidzárlat történik. 
Ellenőrizze, hogy a sütő feszültségértéke 
megfelel-e a táphálózatnak.

Ha a sütőt az aljzathoz 
hosszabbító használatával 
csatlakoztatja, győződjön meg 
arról, hogy a hosszabbító kábel 
földelt.

 VIGYÁZAT
Ezt a készüléket tilos nem földelt 
áramforráshoz csatlakoztatni. 
Forduljon villanyszerelőhöz, ha 
bizonytalan a sütő elektromos 
csatlakoztatását vagy az 
áramforrás földelésének meglétét 
illetően.

 VIGYÁZAT
A készüléket kötelező földelni. 
Ha a készülék olyan nem 
újrahuzalozható dugasszal van 
felszerelve, amely nem megfelelő 
az Önnél lévő aljzatokba, azt a 
gyártónak, a gyártó szerelőjének 
vagy más hasonlóan képzett 
személynek ki kell cserélnie, 
nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

 VIGYÁZAT
Ha a hálózati kábel megsérül, 
azt a gyártónak vagy a gyártó 
szerelőjének vagy más hasonlóan 
képzett személynek ki kell 
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet 
álljon elő.

ÜZEMBE HELYEZÉS
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A jelen készülékre az Electrolux a 
jelen kézikönyv hátlapján felsorolt 
országok mindegyikében a készülék 
garancialevelében vagy egyébként a 
törvényben megszabott időtartamra 
vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az 
alábbiakban felsorolt országok közül 
valamelyik másik országba települ át, az 
alábbi követelmények teljesítése esetén 
a készülékre vonatkozó jótállás szintén 
áttelepíthető: -

•	 A készülékre vállalt jótállás a 
készülék eredeti vásárlásának 
napjával kezdődik, melyet a vásárló 
a készülék eladója által kiadott 
érvényes, vásárlást igazoló okmány 
bemutatásával tud igazolni.

•	 A készülékre vállalt jótállás 
ugyanolyan időtartamra érvényes 
és ugyanolyan mértékben terjed 

ki a munkadíjra és alkatrészekre, 
mint a vásárló új lakóhelye szerinti 
országban az adott modellre vagy 
termékféleségre érvényben lévő 
jótállás.

•	 A készülékre vállalt jótállás a 
termékhez kötődik, a jótállási jog 
másik felhasználóra átruházható.

•	 A készülék üzembe helyezése és 
használata az Electrolux által kiadott 
utasításoknak megfelelően történt, 
és kizárólag háztartásban használták, 
kereskedelmi célokra nem.

•	 A készüléket az új lakóhely szerinti 
országban hatályos összes vonatkozó 
előírásnak megfelelően helyezték 
üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a 
törvény által biztosított vásárlói jogokat 
nem érintik.

EURÓPAI JÓTÁLLÁS
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MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća 
profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, 
uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate. 
Dobrodošli u Electrolux.

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.

Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
 Opće informacije i savjeti.
 Informacije za zaštitu okoliša.

Zadržava se pravo na izmjene bez prethodne najave.
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SADRŽAJ 

Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim 
informacija:
www.electrolux.com 

Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration

Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš 
uređaj:
www.electrolux.com/shop
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 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 

Opća sigurnost 
POZORNO PROČITAJTE OVE 
UPUTE I ZADRŽITE IH ZA BUDUĆE 
KONZULTACIJE 
•	 Ugrađena sigurnosna sklopka 

onemogućuje rad mikrovalne pećnice 
kada su vrata otvorena.

•	 Nemojte je dirati niti nemojte 
pokušavati uključiti pećnicu dok su 
vrata otvorena jer otvaranjem vrata 
može doći do izlaganja mikrovalnoj 
energiji.

•	 Nemojte dozvoliti da se prolivena 
hrana ili ostaci deterdženta nakupe 
na brtvi vrata. Vidi dio Čišćenje i 
održavanje za upute za čišćenje.

•	 Naročito je važno da se vrata pećnice 
pravilno zatvaraju i da nije oštećeno 
sljedeće: (1) vrata (deformirana), (2) 
šarke i brave (razbijene ili nepouzdane), 
(3) brtva na vratima i brtveća površina.

 UPOZORENJE
Ako su vrata, šarke/brave ili brtve 
na vratima oštećene, ne smijete 
koristiti mikrovalnu pećnicu dok je 
ne popravi ovlašteni serviser.

 UPOZORENJE
Opasno je da bilo tko, izuzev 
servisera kojeg je ovlastila 
tvornica, servisira ili popravlja 
pećnicu. Kontaktirajte obližnji 
ovlašteni servis ukoliko je potrebno 
servisiranje uređaja.

•	 Nikada nemojte skidati vanjsko 
kućište, vrata ili upravljačku ploču. 
Čineći to mogli biste se izložiti vrlo 
visokom naponu.

•	 Postavite ili smjestite pećnicu samo 
u skladu s “Uputama o postavljanju” 
koje se nalaze u ovom priručniku.

•	 Koristite uređaj u predviđene svrhe 
kao što je opisano u ovom priručniku. 
Nemojte koristiti korozivne kemikalije 
u ovom uređaju. Ova vrsta pećnice je 
namijenjena za zagrijavanje, kuhanje 
i odleđivanje namirnica. Ne smije 
se upotrebljavati u druge svrhe, 
npr. industrijske ili laboratorijske niti 
komercijalne jer će to učiniti jamstvo 
nevažećim.

•	 Nemojte koristiti uređaj kada je prazan. 
Ukoliko nema namirnica ili vode koje 
apsorbiraju mikrovalnu energiju, 
može doći do oštećenja magnetrona 
(mikrovalne cijevi).

•	 Nemojte držati ovaj uređaj na 
otvorenom. Nemojte koristiti ovaj 
proizvod pored vode.

•	 Nemojte pokušavati sušiti rublje ili 
novine u mikrovalnoj pećnici. Ti bi se 
predmeti mogli zapaliti.

•	 Nemojte koristiti pećnicu za čuvanje 
stvari. Nemojte ostavljati papirnate 
predmete, pribor za kuhanje ili 
namirnice u pećnici kada nije u 
upotrebi.

•	 Tijekom rada uređaja, temperatura 
dostupnih površina može biti vrlo 
visoka.

 UPOZORENJE
Ako primijetite dim, isključite 
uređaj ili izvucite utikač i držite 
vrata zatvorena kako biste prigušili 
mogući plamen. Nikada nemojte 
upotrijebiti vodu.

 UPOZORENJE
Ovaj uređaj nije namijenjen 
uporabi od strane djece ili osoba 
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim 
odnosno umnim sposobnostima 
ili nedostatkom iskustva i znanja, 
osim ako su pod nadzorom ili su 
primili upute.

•	 Nemojte nasilno rukom okretati okretni 
tanjur. To može prouzročiti neispravan 
rad.

•	 Uređaj nije predviđen za rad uz pomoć 
vanjskog tajmera ili odvojenog sustava 
daljinskog upravljanja.

•	 Potrebno je pripaziti da se ne zatvore 
ventilacijski otvori koji se nalaze na 
gornjem, stražnjem, bočnom i donjem 
dijelu pećnice.

 UPOZORENJE
Nemojte koristiti pećnicu u 
komercijalne svrhe. Ova je pećnica 
namijenjena isključivo uporabi u 
domaćinstvu.
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Sigurnost posuđa
Koristite isključivo posuđe koje je 
prikladno za uporabu u mikrovalnoj 
pećnici. Iskrenje u mikrovalnoj pećnici 
tijekom njezina rada obično je posljedica 
korištenja metalnog posuđa. Stalno 
iskrenje, međutim, može oštetiti jedinicu. 
Zaustavite program i provjerite posuđe. 
Većina posuđa od stakla, staklokeramike 
i posuđa otpornog na toplinu slobodno 
se može koristiti u mikrovalnoj pećnici. 
Iako mikrovalna energija neće zagrijati 
većinu staklenih i keramičkih predmeta, 
to posuđe može postati vruće jer toplina 
s jela prelazi na posudu. Preporučuje se 
uporaba rukavica prilikom vađenja jela iz 
pećnice.

Sigurnost hrane
•	 Nemojte grijati namirnice u limenci 

u mikrovalnoj pećnici. Uvijek stavite 
namirnicu u odgovarajući spremnik.

•	 U mikrovalnoj pećnici ne smije se 
peći kao u fritezi jer se temperatura 
masnoće ne može kontrolirati, što 
može dovesti do opasnih situacija.

•	 Kokice (prženo zrnje kukuruza) se 
smiju pripremati u mikrovalnoj pećnici, 
ali jedino u specijalnim pakovanjima 
ili posudu izrići- to namijenjenim za 
tu svrhu. Takav postupak kuhanja ne 
smije se nikada ostaviti bez nadzora.

•	 Probodite namirnice koje imaju 
neporoznu kožicu ili opnu kako biste 
spriječili nakupljanje pare i prskanje. 
Jabuke, krumpiri, kokošja jetrica i 
žumanjci su primjeri namirnica koje se 
moraju probosti.

•	 Sadržaj dječjih bočica i staklenki 
potrebno je promiješati ili protresti, a 
potrebno je i provjeriti temperaturu 
prije uporabe, kako bi se izbjegle 
opekline.

 UPOZORENJE
Tekućine i ostale namirnice ne 
smiju se zagrijavati u hermetički 
zatvorenim spremnicima jer bi 
mogle eksplodirati.

 UPOZORENJE
Zagrijavanjem pića u mikrovalnoj 
pećnici može doći do vrenja s 
odgođenom erupcijom, stoga 
trebate pripaziti kada rukujete 
spremnikom. 

 UPOZORENJE
Kada zagrijavate tekućine, 
npr. juhe, umake i pića u vašoj 
mikrovalnoj pećnici, prekomjerno 
zagrijavanje preko točke vrenja 
može biti bez vidljivih mjehurića. 
To može dovesti do iznenadnog 
prelijevanja vruće tekućine. Kako 
biste to spriječili potrebno je 
poduzeti sljedeće korake:

1. Nemojte koristiti spremnike ravnih 
stijenki s uskim grlom.

2. Nemojte prekomjerno zagrijavati.

3. Promiješajte tekućinu prije nego 
stavite spremnik u pećnicu te ponovo 
u sredini vremena zagrijavanja.

4. Nakon zagrijavanja, ostavite je kratko 
vrijeme u pećnici, zatim ponovo 
promiješajte prije nego pažljivo 
izvadite spremnik.

 UPOZORENJE
Neki proizvodi kako što su cijela 
jaja i hermetički zatvoreni spremnici 
- npr. zatvorene staklenke - 
mogu eksplodirati i ne smiju se 
zagrijavati u ovoj pećnici. Ponekad 
jaja na oko mogu eksplodirati za 
vrijeme kuhanja. Uvijek probodite 
žumanjak, zatim pokrijte i ostavite 
da odstoji minutu prije skidanja 
poklopca.

Sasvim je normalno da para izlazi 
oko vrata, ili da se vrata zamagle, 
ili čak da se kapljice vode pojave 
ispod vrata za vrijeme kuhanja. 
To je samo kondenzacija nastala 
toplinom namirnica i ne utječe na 
sigurnost vaše pećnice. Vrata nisu 
napravljena tako da sasvim zabrtve 
pećnicu.
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Vodič kroz posuđe i pribor 
pećnice
Za kuhanje u mikrovalnoj pećnici može 
se koristiti razno posuđe i materijali. Radi 
vlastite sigurnosti i sprječavanja šteta na 

posudu i mikrovalnoj pećnici odaberite 
odgovarajuće posuđe i materijale, ovisno 
o metodi kuhanja. Sljedeći je popis 
općenit. 

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Posuđe i pribor za korištenje
•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

: Posuđe i pribor koje treba izbjegavati

Materijal Posuđe Mikrovalna pećnica

Keramika i staklo Posuđe Corning

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Vatrostalno stakleno posuđe

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Stakleno posuđe s metalnim 
ukrasima

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Olovni kristal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Porculan Bez metalnih ukrasa

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Loncarija 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Plastika Vatrostalno posuđe za mikrovalnu 
pećnicu

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plastični omot

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Metal Pladanj za pečenje

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Aluminijska folija 3)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Papir Šalice, tanjuri, ubrusi

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Voštani papir

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Drvo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Samo ako nema metalni rub.
2) Samo ako nema caklinu koja sadrži metal.
3) Koristite aluminijsku foliju samo za zaštitu, prekrivanje može dovesti do iskrenja.



HRVATSKI 33

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Zaslon

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - indikator funkcije mikrovalne 
pećnice

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije 
automatskog kuhanja

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator sata

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator mikrovalne pećnice 
iznad 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator mikrovalne pećnice 
ispod 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije odleđivanja

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije roštilja

- g - indikator težine (grami)

- ml - indikator količine (mililitri)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator zaključavanja 

2. Odleđivanje po težini

3. Sat

4. Odleđivanje po vremenu 

5. Automatsko kuhanje 

6. Početak

7. Izbornik mikrovalna pećnica / roštilj 

8. Kraj

9. Okretni programator 

Rad uređaja Postavljanje sata:
Pri prvom uključivanju na pećnici 
se prikazuje “00:00” i zaćut ćete 
zvučni signal.

Sat se prikazuje u obliku 24 sata. 

1. Pritisnite tipku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Brojevi sata trepere 
zajedno sa simbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali sate.

3. Pritisnite tipku 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Trepere brojevi 
minuta: 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
minute.

5. Pritisnite gumb 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste dovršili 
postavljanje sata. Na zaslonu treperi 
“:” i nestaje simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 

Sat mora biti postavljen kako bi 
pećnica mogla funkcionirati.

RAD UREĐAJA

OPIS PROIZVODA 
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Pritiskom u bilo kojem trenutku 
tijekom postupka postavljanja sata 
pećnica se vraća u prethodno 
stanje.

Kuhanje u mikrovalnoj 
pećnici.
1. Jednom pritisnite gumb 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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i na zaslonu se pojavljuje “P100”. 
Uključuju se simboli 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
100 pokazuje 100%, odnosno 
maksimalnu snagu od 800 W. 

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste podesili 
snagu od 100% u koracima po 10% 
sljedećim redoslijedom; “P100”, 
“P80”, “P50”, “P30” i “P10”. 

Kada odaberete 50% ili manje 
snage, uključuje se simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 za potvrđivanje 
odabira.

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
željeno vrijeme kuhanja od 0,05 do 
95,00. Pazite:

- vrijeme odabrano između  
0,05 i 1 minute je u koracima po 
5 sekundi

- vrijeme odabrano između  
1 i 5 minuta je u koracima po  
10 sekundi

- vrijeme odabrano između  
5 i 10 minuta je u koracima po  
30 sekundi

- vrijeme odabrano između  
10 i 30 minuta je u koracima po  
1 minutu

- vrijeme odabrano između  
30 i 95 minuta je u koracima po  
5 minuta

5. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 kako biste počeli s 
kuhanjem. Na zaslonu se prikazuje 
preostalo vrijeme kuhanja i trepere 
simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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ili 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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(ovisno o 
odabranoj snazi). 

Grafikon snage mikrovalne 
pećnice:

Postotak 
snage

Zaslon i 
mikrovalna snaga

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Pečenje na roštilju.
1. Jednom pritisnite gumb 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 i 
na zaslonu se pojavljuje “P100”. 
Uključuju se simboli 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
100 pokazuje 100%, odnosno 
maksimalnu snagu od 800 W. 

2. Okrečite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 dok se na zaslonu ne 
pojavi “G” i ne uključi se simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 za potvrđivanje 
odabira.

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
željeno vrijeme pečenja na roštilju od 
0,05 do 95,00. 

- vrijeme odabrano između 0,05  
i 1 minute je u koracima po  
5 sekundi

- vrijeme odabrano između  
1 i 5 minuta je u koracima po  
10 sekundi

- vrijeme odabrano između  
5 i 10 minuta je u koracima po  
30 sekundi

- vrijeme odabrano između  
10 i 30 minuta je u koracima po  
1 minutu

- vrijeme odabrano između  
30 i 95 minuta je u koracima po  
5 minuta

5. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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kako biste počeli s 
kuhanjem. Na zaslonu se prikazuje 
preostalo vrijeme pečenja i treperi 
simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Nakon što protekne pola 
odabranog vremena pečenja 
pećnica se oglašava s dva 
zvučna signala koja označavaju 
da treba okrenuti hranu kako bi 
se ravnomjerno zapekla. Okrenite 
hranu i nastavite pečenje pritiskom 
na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Ako ne okrenete hranu, 
ciklus pečenja se nastavlja bez 
prekida.

Pečenje pomoću roštilja  
i mikrovalova.
1. Jednom pritisnite gumb 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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i na zaslonu se pojavljuje “P100”. 
Uključuju se simboli 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
100 pokazuje 100%, odnosno 
maksimalnu snagu od 800 W. 

2. Okrečite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 dok se na zaslonu ne 
pojavi “C-1” ili “C-2” (vidi dolje) i dok 
se ne uključe simboli 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 

3. Pritisnite  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 za potvrđivanje 
odabira.

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 kako biste odabrali 
željeno vrijeme pečenja na roštilju od 
0,05 do 95,00.

5. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

kako biste počeli s 
kuhanjem. Na zaslonu se prikazuje 
preostalo vrijeme pečenja. Trepere 
simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Ukupno vrijeme pečenja dijeli se u 
intervale po 30 sekundi.

C-1 znači da se tijekom svakog 
segmenta od 30 sekundi  
16 sekundi primjenjuje 440 W te da 
se roštilj uključuje punom snagom 
u preostalih 14 sekundi. Taj ciklus 
primjenjuje se tijekom cijelog 
odabranog vremena pečenja.

C2 znači da se tijekom svakog 
segmenta od 30 sekundi 11 
sekundi primjenjuje 288 W te da 
se roštilj uključuje punom snagom 
u preostalih 19 sekundi. Taj ciklus 
primjenjuje se tijekom cijelog 
odabranog vremena pečenja.

Funkcija “plus 60 sekundi”
1. Pritiskom 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 dok je pećnica u stanju 
mirovanja, t.j. dok se ne koristi i dok 
je prikazan sat, automatski se aktivira 
mikrovalno kuhanje / ponovno grijanje 
pri 100% pune snage od 800 W 
(P100) na 60 sekundi. Na zaslonu 
treperi simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Svakim dodatnim pritiskom ovog 
gumba dodaje se 60 sekundi 
postojećem vremenu kuhanja. 
Maksimalno vrijeme pripreme koje se 
može unijeti je 95 minuta. 

2. Tijekom pripreme hrane u mikrovalnoj 
pećnici ili “vremenski određenog 
odleđi- vanja” pritiskom tipke 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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u bilo kojem trenutku povećava se 
vrijeme pripreme/ odleđivanja za  
60 sekundi. Napomena: ova funkcija 
nije dostupna kada se pećnica koristi 
u automatskom načinu rada, t.j. 
“automatsko odleđivanje po težini” ili 
“automatsko kuhanje”.

Automatsko odleđivanje po 
težini
1. Jednom pritisnite gumb 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.

30  electrolux

 i na 
zaslonu se pojavljuje “dEF 1”. 
Uključuju se simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
zaleđenu težinu u gramima. (između 
100 g i 2000 g. 

3. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 kako biste aktivirali 
funkciju automatskog odleđivanja. 
Pećnica izračunava vrijeme 
odleđivanja i snagu koja je potrebna 
za savršeno odleđivanje namirnice. 
Preostalo vrijeme odleđivanja 
prikazuje se na zaslonu i trepere 
simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

Odleđivanje po vremenu
1. Jednom pritisnite gumb 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 
na zaslonu se pojavljuje “dEF 2”. 
Uključuju se simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 kako biste odabrali vrijeme 
odleđivanja - maksimalno 95 minuta. 



36 www.electrolux.com

3. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

kako biste aktivirali 
funkciju ručnog odleđivanja. Preostalo 
vrijeme odleđivanja prikazuje se na 
zaslonu i trepere simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 
Napomena: Snaga od 240 W (P30) 
zadana je postavka odleđivanja u 
ovom načinu rada i ona se ne može 
mijenjati.

Kuhanje u više faza
Pećnica se može postaviti na odleđivanje/ 
kuhanje u dvije faze. 
Ako koristite funkciju odleđivanja, to uvijek 
treba biti prva faza. 
Nakon dovršetka prve faze javlja se zvučni 
signal. Druga faza započinje automatski.

Ni u jednoj od faza ne mogu se 
koristiti izbornici za automatski rad. 
Primjerice: Za odleđivanje hrane na 
5 minuta i zatim kuhanje 7 minuta 
pri 640 W (P80):

1. Jednom pritisnite gumb 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 
na zaslonu se pojavljuje “dEF 2”. 
Uključuju se simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
vrijeme odleđivanja od 5 minuta. 

3. Jednom pritisnite gumb 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 i na 
zaslonu se pojavljuje “P100”. Uključuju 
se simboli 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 pokazuje 800 W 
(100%), t.j. maksimalnu snagu. 

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
640 W (P80). 

5. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 za potvrđivanje 
odabira. 

6. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
vrijeme kuhanja od 7 minuta. 

7. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 kako biste aktivirali 
program u dvije faze. Trepere simboli i 
faze 1. Zatim, nakon zvučnog signala, 
trepere simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, što označava 
da je započela faza 2.

Odgođeni početak
Pećnica se može podesiti tako da 
kuhanje započne u prethodno određeno 
vrijeme. Mogu se koristiti do dvije faze 

kuhanja. Nemojte koristiti odleđivanje u 
bilo kojoj fazi.

1. Jednom pritisnite gumb 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 i 
na zaslonu se pojavljuje “P100”. 
Uključuju se simboli 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 100 
pokazuje 100%, t.j. maksimalnu 
snagu. 

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
snagu. 

3. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 za potvrđivanje 
odabira. 

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
željeno vrijeme kuhanja od 0,05 do 
95,00. 

5. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Brojke sata trepere i 
uključuje se simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

6. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali sat 
kada pećnica treba početi kuhati. 

7. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Trepere brojevi minuta. 
Pritisnite . Trepere brojevi minuta. 

8. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
minute kada pećnica treba početi 
kuhati. 

9. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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kako biste dovršili 
postavljanje. Na zaslonu će se 
pojaviti sat zajedno sa simbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 
koji treperi i ostaje uključen dok se 
ne postigne vrijeme početka kada 
se pećnica oglašava s dva zvučna 
signala. Postupak kuhanja počinje 
automatski. 

Na kraju ciklusa kuhanja pećnica 
se oglašava s 5 zvučnih signala 
Napomena: Kako bi ova funkcija 
radila, mora biti postavljen sat.

Roditeljska blokada.
Pećnica se može deaktivirati ako želite 
spriječiti neovlašteno korištenje, t.j. 
spriječiti djecu da koriste uređaj. U 
stanju mirovanja pritisnite i zadržite 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.

20  electrolux

 
3 sekunde. Zaćut ćete dugi zvučni 
signal koji označava da je aktivirana 
roditeljska blokada i na zaslonu se 
ukljućuje simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17
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Za deaktiviranje roditeljske blokade 
pritisnite i zadržite 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 3 sekunde. Zaćut 
ćete dugi zvučni signal koji označava da 
je deaktivirana roditeljska blokada. Na 
zaslonu se isključuje simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 

Automatsko kuhanje po 
kategorijama hrane
1. Dok je pećnica u stanju mirovanja 

pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali 
izbornik za automatski rad “A-1”. 

2. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 u smjeru kazaljke na satu 
kako biste odabrali “A-2” do “A-8”. 

Uključuje se 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Napomena: 
kategorije hrane potražite u tablici u 
nastavku.

3. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 za potvrđivanje odabira. 

4. Okrenite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako biste odabrali težinu 
hrane u gramima. Uključuje se g ili ml.

5. Pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 kako biste počeli s 
kuhanjem. 

Nakon dovršetka kuhanja oglašava 
se pet zvučnih signala i pećnica se 
isključuje.

Dohvat informacija tijekom 
korištenja pećnice
1. Tijekom kuhanja pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 i na 
zaslonu će se na 3 sekunde prikazati 
odabrana snaga. 

2. Kada je aktivirana odgoda početka 
pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 i na 3 sekunde će se 
prikazati početka kuhanja, a zatim sat. 

3. Tijekom kuhanja pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 kako 
biste provjerili trenutno vrijeme koje se 
prikazuje na 3 sekunde. 

Opće informacije i smjernice 
za korisnike
1. Pri svakom pritisku gumba oglašava 

se zvučni signal koji potvrđuje tu 
radnju. Pri svakom pritisku gumba 

oglašava se zvučni signal koji 
potvrđuje tu radnju.

2. Početak okretanja regulatora 
popraćen je zvučnim signalom.

3. Ako nakon postavljanja programa 
kuhanja ne započnete kuhanje 
pritiskom 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 u roku od 1 minute, to 
će izazvati poništavanje i prikaz sata. 

4. Na kraju svakog ciklusa kuhanja 
pećnica se oglašava s 5 zvučnih 
signala. 

5.  Otvaranje vrata tijekom ciklusa 
kuhanja prekida rad pećnice. Ako ste 
otvorili vra ta, za nastavak kuhanja 
morate ponovno pritisnuti 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux
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Grafikon automatskog kuhanja

Izbornik Težina / Obrok

A1 - automatsko ponovno grijanje 200 g, 400 g, 600 g

A2 - povrće 200 g, 300 g, 400 g

A3 - riba 250 g, 350 g, 450 g

A4 - meso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - tjestenina 50 g (s 450 g vode), 100 g (s 800 g vode)

A6 - krumpir 200 g, 400 g, 600 g

A7 - pizza 200 g, 400 g

A8 - juhe 200 g, 400 g
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Savjeti za korištenje 
mikrovalne pećnice
•	 Uvijek održavajte pećnicu čistom 

- pazite da jelo ne prska i nemojte 
zaboraviti očistiti donji dio staklenog 
pladnja i unutrašnjost vrata.

•	 Kada kuhate u mikrovalnoj pećnici 
radije koristite okrugle ili ovalne posude 
za pećnicu s poklopcem.

•	 Nemojte koristiti posude od metala ili 
s metalnim ukrasima. Vruće jelo može 
otopiti i deformirati neke plastične 
materijale.

•	 Pokrijte jelo za vrijeme kuhanja. 
Koristite staklene poklopce, tanjure ili 
papir otporan na masnoće.

•	 Kolače, kruh i slično možete odlediti 
neposredno u košarici za kruh ili na 
papirnatom ubrusu.

•	 Ako grijete zamrznutu hranu u 
originalnom pakiranju, morate ga 
otvoriti. Pakiranja koja sadrže metal ili 
metalne ukrase ne smiju se koristiti, 
osim ako se izričito ne preporučuju za 
uporabu u mikrovalnoj pećnici. Skinite 
metalne spojnice i žice.

•	 Manji komadi aluminijske folije mogu 
se koristiti za pokrivanje dijelova koji se 
lako prekuhaju poput pilećih bataka.

•	 Namirnice s ljuskom ili korom 
moraju se probosti vilicom, npr. 
krumpiri i kobasice. Nemojte kuhati 
jaja u mikrovalnoj pećnici jer mogu 
eksplodirati.

•	 Stavite velike, debele komade uz rub 
posude i pokušajte izrezati namirnice 
na jednake komade. Uvijek stavljajte 
namirnice u središte pećnice.

•	 Namirnice će se jednakomjerno 
skuhati ako ih miješate ili okrećete 
nekoliko puta.

•	 Uvijek postavite kraće vrijeme kuhanja 
nego što je navedeno u vašem receptu 
kako biste izbjegli prekuhavanje. Što je 
veća količina hrane, to joj više vremena 
treba za kuhanje.

•	 Koristite malo ili nimalo vode za 
povrće.

•	 Koristite manje soli i začina nego kod 
“normalnog” kuhanja.

•	 Začinite naknadno.
•	 Ostavite nekoliko minuta da jelo 

odstoji nakon što ste isključili pećnicu 
kako biste osigurali potpune i 
jednakomjerne rezultate kuhanja.

•	 Prije serviranja uvijek provjerite 
je li hrana potpuno vruća u svim 
dijelovima.

•	 Pri vađenju posuda iz pećnice koristite 
držače za lonce ili rukavice.

Savjeti za korištenje 
mikrovalne pećnice
•	 Otapanje meda 

Ako imate staklenku s kristaliziranim 
medom, skinite poklopac i stavite 
staklenku u pećnicu te pećnicu 
podesite na srednju snagu na  
2 minute.

•	 Topljenje čokolade 
Raskomadajte 100 g čokolade na 
kvadra- tiće, stavite u zdjelu i zagrijte 
na visokom stupnju u trajanju od  
1-2 minute. Dobro promiješajte.

•	 Omekšavanje ili topljenje maslaca  
Za topljenje je potrebno nekoliko 
sekundi na visokoj snazi. Omekšavanje 
se najbolje postiže lagano na nižoj 
snazi.

•	 Osvježavanje ili zagrijavanje kruha  
Upotrijebite srednju snagu nekoliko 
sekundi.

•	 Jednostavno ljuštenje češnjaka
Zagrijte 3 ili 4 režnja češnjaka na 
visokoj snazi 15 sekundi. Stišćite na 
jednom kraju dok režanj ne iskoči.

•	 Voćni sok 
Agrumi će dati više soka ako ih 
zagrijete na jakoj snazi 15 sekundi prije 
cijeđenja.

•	 Kuhanje zobene kaše 
Zobena kaša jednostavno se 
kuha u tanjuru za posluživanje pa 
nije potrebno prati ljepljivi lonac. 
Pridržavajte se preporuka proizvođača 
hrane.

KORISNI SAVJETI I PREPORUKE



HRVATSKI 39

Čišćenje je jedino održavanje koje se 
obično zahtijeva.

 UPOZORENJE
Mikrovalnu pećnicu trebate 
redovno čistititi i ukloniti sve 
ostatke hrane. Ako mikrovalnu 
ne održavate čistom, njene 
površine mogu propasti, što će 
skratiti radni vijek pećnice, a može 
dovesti i u opasnu situaciju.

 UPOZORENJE
Čišćenje treba vršiti kad je 
pećnica isključena. Izvadite utikač 
iz utičnice ili isključite strujni krug 
pećnice.

Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna 
sredstva za čišćenje, žice koje će 
izgrebati površinu ni oštre predmete, jer 
se mogu pojaviti mrlje. 
Nemojte koristiti visokotlaćne ili mlazne 
uređaje za čišćenje.

Pribor
Očistite pribor nakon svake uporabe. 
Ako je vrlo prljav, prvo ga namočite pa 
koristite četkicu i spužvu. Pribor možete 
prati u perilici posuđa. 
Pazite da su okretni tanjur i njegov 
nosač uvijek čisti. Nemojte uključivati 
pećnicu ako se okretni tanjur i njegov 
nosač ne nalaze na svom mjestu.

Prednja površina
Pećnicu obično treba očistiti samo 
vlažnom krpom. Ako je vrlo prljava, u 
vodu za čišćenje dodajte nekoliko kapi 
tekućeg sredstva za pranje posuđa. 
Nakon toga, obrišite pećnicu suhom 
krpom. 
Koristite sredstvo za čišćenje stakla i 
mekanu krpu koja ne ostavlja dlačice 

ni končiće. Obrišite s jedne strane na 
drugu, bez pritiskanja površine. 
Odmah uklonite mrlje od vapnenca, 
masti, škroba ili bjelanjka. Ispod tih mrlja 
može doći do korozije. 
Nemojte dopustiti da u pećnici ostane 
imalo vode.

Pladanj
Svaki put nakon uporabe pećnice 
očistite unutrašnje stijenke vlažnom 
krpom, jer tako ćete najlakše ukloniti 
ono što je štrcnulo ili mrlje od hrane koje 
su se zalijepile u unutrašnjosti. 
Za skidanje prljavštine koja se teže 
uklanja, koristite neagresivno sredstvo 
za čišćenje. Nemojte koristiti sprejeve za 
pećnice ni druga abrazivna ili agresivna 
sredstva za čišćenje. Pazite da su vrata i 
prednja strana pećnice uvijek čisti, jer to 
osigurava pravilno otvaranje i zatvaranje 
vrata. 
Uvjerite se da voda ne ulazi u 
ventilacijske otvore mikrovalne pećnice. 
Redovno izvadite okretni tanjur i njegov 
no- sać pa očistite dno unutrašnjosti, 
naročito ako se prolila neka tekućina. 
Nemojte uključivati pećnicu ako 
okretni tanjur i njegov nosač nisu na 
svom mjestu. Ako je unutrašnjost vrlo 
prljava, stavite čašu vode na okretni 
tanjur i uključite mikrovalnu pećnicu 
2 ili 3 minute na maksimalnu snagu. 
Nastajanje pare omekšat će prljavštinu, 
koju zatim možete lako očistiti 
mekanom krpom. Neugodne mirise 
(npr. nakon kuhanja ribe) možete lako 
ukloniti. Stavite nekoliko kapi limunovog 
soka u šalicu s vodom. Stavite vrhom 
punu žlicu kave u šalicu da spriječite da 
voda iskipi. Grijte vodu 2 do 3 minute na 
maksimalnoj snazi mikrovalova.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
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Simbol 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.

34  electrolux

 na proizvodu ili na njegovoj 
ambalaži označuje da se s tim 
proizvodom ne smije postupiti kao s 
otpadom iz domaćinstva. Umjesto 
toga treba biti uručen prikladnim 
sabirnim točkama za recikliranje 
elektroničkih i električkih aparata. 
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda 
spriječit ćete potencijalne negativne 

posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje 
bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim 
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za 
detaljnije informacije o recikliranju ovog 
proizvoda molimo Vas da kontaktirate 
Vaš lokalni gradski ured, uslugu za 
odvoženje otpada iz domaćinstva ili 
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

•	 Skinite sve reklamne naljepnice s 
vrata.

•	 Pećnica se mora postaviti na ravnu 
i stabilnu površinu. Površina mora 
biti dovoljno snažna za opterećenje 
težinom pećnice (12,6 Kg) i sadržaja 
u njoj. Kako bi se spriječilo stvaranje 
vibracija i buke, pećnica mora biti u 
stabilnom položaju.

•	 Držite pećnicu daleko od topline i 
vode. Izlaganje toplini i vodi može 
smanjiti učinkovitost pećnice i dovesti 
do neispravnosti u radu, stoga 
pećnicu instalirajte daleko od izvora 
topline i vode.

•	 Nemojte začepiti ventilacijske otvore 
na vrhu i sa strane kućišta niti 
odlagati predmete na vrh pećnice. 
Ako su ventilacijski otvori zaćepljeni 
za vrijeme rada, pećnica bi se mogla 
prekomjerno zagrijati, a to može 

prouzročiti neispravan rad. Vrući zrak 
izlazi iz ventilacijskih otvora, stoga 
provjerite da ne budu zaćepljeni i da 
se zavjese ne nađu između pećnice i 
stražnjeg zida.

•	 Smjestite pećnicu što dalje od radija 
i televizije. Ova je pećnica usklađena 
sa zahtjevima EU po pitanju suzbijanja 
radio smetnji, ali može doći do 
određenih smetnji ukoliko je postavite 
previše blizu radija ili televizije, stoga ih 
držite što je dalje moguće.

•	 Ako je smjestite u kut, ostavite prostor 
od najmanje 15 cm od zidova i 15 cm 
iznad mikrovalne pećnice.

Važno Pećnica se može postaviti gotovo 
bilo gdje u kuhinji. Pećnica se mora 
nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini, 
a ventilacijski otvori i površina ispod 
pećnice ne smiju biti blokirani (za dobru 
ventilaciju).

TEHNIČKI PODACI

BRIGA ZA OKOLIŠ

POSTAVLJANJE

Tehnički podaci Vrijednost

Napon izmjenične struje 230-240 V 50 Hz

Potrebna snaga 1300 W

Izlazna snaga mikrovalova 800 W

Snaga roštilja 1000 W

Mikrovalna frekvencija 2450 MHz

Dimenzije (ŠxVxD) 461 x 280 x 273 mm

Zapremnina pećnice. 20 l

Težina 12,6 kg
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Spajanje na električnu mrežu
Pećnica se isporučuje s kabelom za 
napajanje i utikačem za uzemljenu 
utičnicu 230-240 V / 50 Hz. Uzemljenje 
smanjuje rizik u slučaju kratkog spoja. 
Provjerite odgovara li napon pećnice 
naponu kućne mreže.

Ako je pećnica priključena u 
utičnicu pomoću produžnog 
kabela, provjerite je li kabel 
uzemljen.

 UPOZORENJE
Za ovaj se uređaj ne smije koristiti 
neuzemljeni izvor električne 
energije. Kontaktirajte električara 
ako niste sigurni glede električnog 

spajanja pećnice ili mogućnosti 
uzemljenja izvora električne 
energije.

 UPOZORENJE
Uređaj mora biti uzemljen. Ako 
je uređaj opremljen nerastavljivim 
utikačem za koji vaša utičnica nije 
prikladna, proizvođač ili ovlašteni 
serviser ili osoba sličnih kvalifikacija 
ga mora zamijeniti kako bi se 
izbjegla opasnost.

 UPOZORENJE
Ako je kabel za napajanje oštećen, 
proizvođač ili ovlašteni serviser 
ili osoba sličnih kvalifikacija mora 
ga zamijeniti kako bi se izbjegla 
opasnost.

Electrolux jamči za ovaj uređaj u 
državama navedenim na kraju ovog 
priručnika, u razdoblju koji je naveden 
u jamstvu uređaja ili koji je predviđen 
zakonom. Ako pređete iz jedne od tih 
država u drugu dolje navedenu državu, 
ovo jamstvo uređaja prelazi s vama po 
sljedećim uvjetima:-

•	 Jamstvo uređaja počinje od datuma 
prve kupnje uređaja, koji se dokazuje 
tako da se predoči važeći račun o 
kupnji koji je izdao prodavač uređaja.

•	 Jamstvo uređaja vrijedi za isto 
razdoblje i obuhvaća iste radove i 
dijelove koji postoje u vašoj novoj 

državi prebivališta za taj model ili 
asortiman uređaja.

•	 Jamstvo uređaja je osobno, tj. vrijedi 
za originalnog kupca i ne može se 
prenijeti na drugog korisnika.

•	 Uređaj se instalira i koristi u skladu s 
uputama koje izdaje Electrolux i koristi 
se samo unutar domaćinstva, tj. ne 
koristi se u komercijalne svrhe.

•	 Uređaj se instalira u skladu sa svim 
važećim propisima na snazi u vašoj 
novoj državi prebivališta.

Odredbe ovog Europskog jamstva ne 
umanjuju nijedno pravo koje vam je 
zajamčeno zakonom. 

EUROPSKO JAMSTVO
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ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele 
décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a 
pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que terá sempre óptimos 
resultados. Bem-vindo(a) à Electrolux.

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

 Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
 Informações gerais e sugestões.
 Informações ambientais.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
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Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre 
serviços:
www.electrolux.com 

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.electrolux.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu 
aparelho:
www.electrolux.com/shop
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 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Segurança geral 
LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE-O 
PARA FUTURA REFERÊNCIA
•	 Os interruptores de bloqueio de 

segurança incorporados impedem 
que o forno microondas funcione com 
a porta aberta.

•	 Não os altere nem tente utilizar o forno 
com a porta aberta, porque isso pode 
causar uma exposição à energia de 
microondas.

•	 Não deixe que resíduos de comida 
ou de detergentes se acumulem nas 
superfícies vedantes da porta. 
Consulte as instruções de limpeza na 
secção “Manutenção e limpeza”.

•	 É particularmente importante que a 
porta do forno feche correctamente 
e que não haja danos: (1) na porta 
(empenada), (2) nas dobradiças 
e trincos (partidos ou soltos), (3) 
nas juntas da porta e na superfície 
vedante.

 AVISO!
Em caso de danos na porta, 
nas dobradiças/nos trincos ou 
nas juntas da porta, não utilize 
o microondas até que tenha 
sido reparado por um técnico 
autorizado.

 AVISO!
Qualquer reparação ou ajuste por 
alguém que não seja técnico de 
assistência de fábrica qualificado 
é perigoso. Contacte o centro de 
assistência técnica mais próximo 
se for necessário efectuar alguma 
reparação.

•	 Nunca remova a armação exterior, 
a porta ou o painel de controlo. 
Qualquer uma dessas acções 
pode causar exposição a tensões 
extremamente altas.

•	 Instale ou coloque este forno apenas 
em conformidade com as “Instruções 
de instalação” incluídas neste manual.

•	 Utilize o aparelho apenas para o fim 
a que se destina, conforme descrito 
neste manual. Não utilize produtos 

químicos corrosivos neste aparelho. 
Este tipo de forno foi especialmente 
concebido para aquecer, cozinhar 
ou descongelar alimentos. Não foi 
concebido para utilização industrial, 
laboratorial ou comercial e qualquer 
uma destas utilizações invalida a 
garantia.

•	 Não utilize o forno vazio. Se não 
houver alimentos ou água para 
absorver a energia de microondas, 
o tubo do magnetrão pode ficar 
danificado.

•	 Não guarde o aparelho no exterior. 
Não utilize o aparelho perto de água.

•	 Não tente secar roupa ou jornais no 
forno microondas. 
Estes artigos podem incendiar-se.

•	 Não utilize o interior do forno para 
efeitos de armazenamento. Não deixe 
artigos de papel, utensílios de cozinha 
ou alimentos no interior do forno 
quando não estiver a utilizá-lo.

•	 A temperatura das superfícies 
acessíveis podem ser alta quando o 
aparelho está a funcionar.

 AVISO!
Se observar fumo, desligue o 
aparelho ou retire a ficha da 
tomada e mantenha a porta 
fechada para abafar possíveis 
chamas. Nunca utilize água.

 AVISO!
O aparelho não se destina a ser 
utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência e conhecimento, 
excepto se forem supervisionadas 
ou instruídas.

•	 Não force a rotação do prato rotativo 
com a mão. Isso pode causar avarias.

•	 O aparelho não se destina a funcionar 
com um temporizador externo ou um 
sistema de controlo remoto separado.

•	 Tenha cuidado para não obstruir as 
ranhuras de ventilação em cima, atrás, 
nos lados e na parte inferior do forno.
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 AVISO!
Não utilize este forno para 
fins comerciais. Este forno foi 
concebido apenas para uso 
doméstico.

Segurança dos utensílios
Utilize apenas utensílios adequados para 
um forno microondas.

O uso de utensílios metálicos pode 
provocar a ocorrência de arcos 
eléctricos no microondas. A unidade 
pode ficar danificada se ocorrerem arcos 
eléctricos contínuos. Pare o programa e 
verifique o utensílio.

A maior parte dos utensílios de 
vitrocerâmica e vidro resistente ao 
calor são adequados para utilizar no 
forno microondas. Embora a energia 
de microondas não aqueça a maior 
parte das peças de vidro e cerâmica, 
estes utensílios podem aquecer por 
transferência de calor dos alimentos 
para o recipiente. É recomendável utilizar 
luvas de forno para retirar os recipientes.

Segurança dos alimentos
•	 Não aqueça alimentos enlatados no 

forno microondas. Retire sempre 
os alimentos para um recipiente 
adequado.

•	 Não frite gorduras no forno 
microondas porque não é possível 
controlar a temperatura da gordura e 
podem ocorrer situações perigosas.

•	 É possível preparar pipocas no 
forno microondas, mas apenas 
em embalagens especiais ou com 
utensílios concebidos especificamente 
para esse efeito. Esta operação deve 
ser sempre efectuada sob vigilância.

•	 Fure os alimentos que tenham pele ou 
membrana não porosa para evitar a 
acumulação de vapor e rebentamento. 
Maçãs, batatas, fígados de frango 
e gemas de ovo são exemplos de 
alimentos que devem ser furados. 

•	 O conteúdo de biberões e de boiões 
de comida para bebé deve ser agitado 
e mexido e a sua temperatura deve 
ser verificada antes de ser consumido, 
para evitar queimaduras.

 AVISO!
Não aqueça líquidos ou outros 
alimentos em recipientes selados 
porque podem explodir.

 AVISO!
O aquecimento de bebidas 
no microondas pode provocar 
ebulição retardada súbita, pelo 
que é necessário ter cuidado ao 
manusear o recipiente.

 AVISO!
Quando aquecer líquidos, por 
exemplo, sopa, molhos e bebidas 
no forno microondas, pode 
ocorrer o sobreaquecimento para 
além do ponto de ebulição sem 
que apareçam bolhas. Isto pode 
provocar a ebulição súbita do 
líquido quente. Para evitar isto, 
devem respeitadas as seguintes 
regras:

1.  Evite a utilização de recipientes 
verticais com gargalos estreitos.

2.  Não aqueça demasiado.

3.  Mexa o líquido antes de colocar o 
recipiente no forno e novamente a 
meio do tempo de aquecimento.

4.  Depois de aquecer, deixe no forno 
durante algum tempo e volte a mexer 
com cuidado antes de retirar o 
recipiente.

 AVISO!
Alguns produtos, como ovos 
inteiros e recipientes selados 
podem explodir, por exemplo, 
boiões de vidro fechados, pelo que 
não podem ser aquecidos neste 
forno. É possível que os ovos 
escalfados expludam durante a 
cozedura. Fure sempre a gema, 
depois cubra e deixe repousar 
durante um minuto antes de retirar 
a cobertura.



PORTUGUÊS 45

É normal sair fumo à volta da 
porta ou formar-se névoa na 
porta ou mesmo gotas de água 
por baixo da porta durante um 
ciclo de cozedura. Isto é apenas 
condensação provocada pelo 
aquecimento dos alimentos 
e não afecta a segurança do 
forno. A porta não deve selar 
completamente a cavidade do 
forno.

Guia de utensílios e 
acessórios do forno
Pode utilizar uma grande variedade de 
utensílios e materiais para cozinhar no 
forno microondas. Para sua segurança e 
para evitar danificar alguns utensílios e o 
seu forno, escolha apenas os utensílios e 
materiais adequados para cada método 
de cozedura.

A lista em baixo é um guia geral.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Utensílios e acessórios a utilizar.
•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Utensílios e acessórios a evitar.

Material Utensílios Microondas

Pirocerâmica e pirex Pirocerâmica e pirex 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Vidro resistente ao calor

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Vidro com decoração de metal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Cristal de chumbo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Porcelana Porcelana sem decoração de metal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Faiança 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Plástico Plástico resistente ao calor para 
microondas

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Película de plástico

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Tabuleiro de metal Tabuleiro de metal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Folha de alumínio 3) 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Papel Formas, placas e folhas de papel

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Papel vegetal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Madeira

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

1)  Apenas se não tiver extremidade metálica
2)  Apenas se não tiver esmalte com metal.
3)   Utilize folha de alumínio apenas como protecção pontual; cobrir totalmente com folha de 

alumínio pode causar arco eléctrico.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Janela do visor

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador da função de 
microondas

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador da função de 
cozedura automática 

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador do relógio

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador de microondas 
acima dos 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador de microondas 
abaixo dos 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Indicador da função de 
descongelação

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Indicador da função de 
grelhador

- g – Indicador da função de 
grelhador

- ml – Indicador de quantidade (ml)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Indicador de bloqueio

2. Descongelar por peso

3. Relógio

4. Descongelar por tempo

5. Cozedura automática

6. Iniciar

7. Selector de microondas/grelhador

8. Parar

9. Codificador rotativo

Para acertar o relógio da hora 
do dia:

Quando ligar o forno microondas 
pela primeira vez, ele apresenta 
“00:00” e emite um sinal sonoro.

O relógio adopta a configuração 
de 24 horas.

1.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Os dígitos das 
horas ficam intermitentes em 
conjunto com o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para acertar a hora.

3.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Os dígitos dos 
minutos ficam intermitentes.

4.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para acertar os 
minutos.

5.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para finalizar 
o acerto da hora do dia. Os “:” 
ficam intermitentes e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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desaparece.
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É necessário acertar a hora do dia 
para que o forno funcione.

Se premir em qualquer momento 
durante o acerto da hora do dia, o 
forno volta ao estado anterior.

Vaření pomocí mikrovln
1. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 uma vez para 
que apareça “P100” no visor e o 
símbolo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se acenda. 100 indica 
100%, ou seja, a potência máxima 
de 800 W.

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para alterar 
a potência do microondas 
gradualmente de 100% até 10% na 
seguinte sequência: “P100”, “P80”, 
“P50”, “P30” e “P10”.

O símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 acende-se quando 
seleccionar uma potência de 50% 
ou inferior.

3. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para confirmar 
a selecção de potência.

4.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
o tempo de cozedura entre 0.05 to 
95.00. Nota:

–  Entre 0.05 e 1 minuto, os 
aumentos são em incrementos de 
5 segundos.

–  Entre 1 e 5 minutos, os aumentos 
são em incrementos de  
10 segundos.

–  Entre 5 e 10 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
30 segundos.

–  Entre 10 e 30 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
1 minuto.

–  Entre 30 e 95 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
5 minutos.

5. 5. Prima o botão  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar a 
cozedura. O visor indica o tempo 
de cozedura restante e os símbolos 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 e 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ou 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  ficam intermitentes 
(dependendo do nível de potência 
seleccionado). 

Tabela de potências do 
microondas

Percentagem 
de potência

Indicação e Potência 
do microondas

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Cozinhar com o grelhador
1.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 uma vez para 
que apareça “P100” no visor e o 
símbolo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se acenda. 100 indica 
100%, ou seja, a potência máxima 
de 800 W. 

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 até que apareça 
“G” no visor e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se 
acenda. 

3.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para confirmar 
a selecção. 

4. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
o tempo de grelhador entre 0.05 to 
95.00.

–  Entre 0.05 e 1 minuto, os 
aumentos são em incrementos de 
5 segundos.

–  Entre 1 e 5 minutos, os aumentos 
são em incrementos de  
10 segundos.

–  Entre 5 e 10 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
30 segundos.

–  Entre 10 e 30 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
1 minuto.

–  Entre 30 e 95 minutos, os 
aumentos são em incrementos de 
5 minutos.

5. 5. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar a 
cozedura. O visor indicará o tempo 
de cozedura restante e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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ficará intermitente. 
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Após metade do tempo de 
grelhador seleccionado, o forno 
emite um aviso sonoro duas vezes 
para indicar que os alimentos 
devem ser virados para ficarem 
grelhados uniformemente. Vire os 
alimentos e continue premindo o 
botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Se preferir não virar os 
alimentos, o grelhador continua a 
funcionar sem interrupções. 

Cozinhar com combinação de 
grelhador e microondas
1.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 uma vez para 
que apareça “P100” no visor e o 
símbolo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se acenda. 100 indica 
100%, ou seja, a potência máxima 
de 800 W.

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 até que apareça 
“C-1” ou “C-2” (conforme preferir; 
veja em baixo) no visor e o símbolo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se acenda. 

3.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para confirmar 
a selecção.

4. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 para seleccionar 
o tempo de grelhador entre 0.05 to 
95.00.

5.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar a 
cozedura. O visor indica o tempo 
de cozedura restante. Ambos os 
símbolos 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 e 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ficam intermitentes. 

O tempo total de cozedura é 
dividido em segmentos de  
30 segundos.

C-1 significa que por cada 
segmento de 30 segundos, é 
aplicada a potência de 440 W de 
microondas durante 16 segundos 
e que o grelhador é ligado na 
potência máxima durante os 
restantes 14 segundos. Este ciclo 
é repetido durante todo o tempo 
de cozedura seleccionado.

C2 significa que por cada 
segmento de 30 segundos, é 
aplicada a potência de 288 W de 
microondas durante 11 segundos 

e que o grelhador é ligado na 
potência máxima durante os 
restantes 19 segundos. Este ciclo 
é repetido durante todo o tempo 
de cozedura seleccionado.

Função “mais 60 segundos”
1.  Premir o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 quando o forno 
está em modo “stand-by” (espera), 
ou seja, quando não está a funcionar 
e aparece a hora do dia, liga 
automaticamente o microondas com 
100% da potência máxima de  
800 W (P100) durante 60 segundos. 
O símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 fica intermitente no 
visor. Qualquer pressão adicional 
deste botão acrescenta 60 segundos 
ao tempo de cozedura actual. O 
tempo de cozedura máximo que 
pode definir é 95 minutos.

2. Durante uma cozedura com 
microondas ou durante a função 
“Descongelar por tempo”, premir o 
botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 em qualquer momento 
acrescenta 60 segundos ao tempo 
de cozedura/descongelação. 
Nota: esta funcionalidade não se 
aplica quando o forno está no 
modo automático, por exemplo, 
“Descongelar automaticamente por 
peso” ou “Cozedura automática”.

Descongelar 
automaticamente por peso
1. Prima o botão 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 uma vez; aparece 
“dEF 1” no visor e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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acende-se. 

2. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
o peso dos alimentos que pretende 
descongelar em gramas. (entre 100 g 
e 2000 g). 

3.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar 
a função de descongelação 
automática. O forno calcula o 
tempo de descongelação e o 
nível de potência necessário para 
descongelar os alimentos totalmente. 
O visor indicará o tempo de 
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descongelação restante e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ficará intermitente.

Descongelar por tempo
1.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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; aparece “dEF 2” 
no visor e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 acende-
se. 

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar o 
tempo de descongelação – máximo 
de 95 minutos.

3.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar a 
função de descongelação manual. 
O visor indicará o tempo de 
descongelação restante e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ficará intermitente. Nota: O 
nível de potência predefinido para a 
descongelação neste modo é 240 W 
(P30) e não pode ser alterado. 

Cozinhar em múltiplas etapas
O forno pode ser programado para 
descongelar e cozinhar em duas etapas

Se utilizar a função de descongelação, 
esta deve ser sempre a primeira etapa. 
O forno emite um aviso sonoro no fim 
da primeira etapa e a segunda etapa 
começa automaticamente.

Não é possível utilizar os menus 
das funções automáticas em 
nenhuma etapa. Por exemplo: 
Descongelar manualmente durante 
5 minutos e cozinhar durante 7 
minutos a 640 W (P80).

1.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

; aparece “dEF 2” 
no visor e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 acende-
se. 

2. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar o 
tempo de descongelação de  
5 minutos.

3.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 uma vez para 
que apareça “P100” no visor e o 
símbolo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se acenda. 100 indica 
800 W (100%), ou seja, a potência 
máxima.

4. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
640 W (P80).

5. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para confirmar 
a selecção de potência. 

6. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar o 
tempo de cozedura de 7 minutos.

7.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar o 
programa de duas etapas. Os 
símbolos 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 e 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 da etapa 1 ficam 
intermitentes e, após um sinal 
sonoro, os símbolos 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 e 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ficam 
intermitentes para indicar que a etapa 
2 iniciou. 

Início diferido
O forno pode ser programado para 
iniciar uma cozedura a uma hora 
predefinida e permite a utilização de 
cozedura em duas etapas. Não utilize a 
descongelação em nenhuma das etapas 
nesta situação.

1.  Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 uma vez para 
que apareça “P100” no visor. O 
símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 acende-se. 100 indica 
100%, ou seja, a potência máxima. 

2. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar o 
nível de potência.

3. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para confirmar 
a selecção de potência. 

4. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
o tempo de cozedura entre 0.05 to 
95.00.

5. 5. Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Os dígitos das 
horas ficam intermitentes e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 acende-se. 

6. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
a hora à qual pretende que o forno 
inicie a cozedura.

7. Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Os dígitos dos 
minutos ficam intermitentes.

8. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar os 
minutos da hora à qual pretende que 
o forno inicie a cozedura.

9. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para concluir a 
programação. O visor apresenta 
a hora do dia e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 fica 
intermitente até que a hora de início 
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seja alcançada, momento em que 
o forno emite dois sinais sonoros 
e inicia o processo de cozedura 
automaticamente. 

No fim do ciclo de cozedura, o 
forno emite 5 sinais sonoros. Nota: 
É necessário acertar a hora do dia 
para que esta função funcione.

Bloqueio de segurança para 
crianças
Pode impedir que o forno possa ser 
utilizado se desejar evitar o seu uso por 
pessoas não autorizadas, por exemplo, 
para impedir que seja utilizado por 
crianças. No modo “stand-by” (espera), 
mantenha o botão 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 premido durante 
3 segundos. O aparelho emite um sinal 
sonoro longo para indicar que o bloqueio 
de segurança para crianças foi activado 
e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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acende-se no visor. 
Para sair do modo de bloqueio de 
segurança para crianças, mantenha o 
botão 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 premido durante 3 segundos. 
O aparelho emite um sinal sonoro 
longo para indicar que o bloqueio de 

segurança para crianças foi desactivado 
e o símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 apaga-se no visor.

Cozedura automática por 
categoria de alimento
1.  Com o forno em modo de espera, 

prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar o 
menu de funções automáticas “A-1”. 

2.  Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 no sentido horário 
para seleccionar entre A-2 e A-8. 
O símbolo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 acende-se. Nota: 
consulte a tabela em baixo para 
conhecer as categorias de alimentos.

3.  Prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para confirmar a 
selecção. 

4. Rode o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para seleccionar 
o peso do alimento em gramas. O 
símbolo g ou ml acende-se.

5. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para iniciar a 
cozedura. 

Quando o processo de cozedura 
terminar, o forno emite cinco sinais 
sonoros e desliga-se.

Obter informação durante a 
utilização
1. Prima o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 durante a 
cozedura e o visor apresenta a 
potência seleccionada durante  
3 segundos. 

2. No modo “Início diferido”, prima 
o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 e a hora de início 
programada será apresentada 
durante 3 segundos; após isso, volta 
a ser apresentada a hora do dia. 

Tabela de cozedura automática

Menu Peso/Porção

A1 – Reaquecer 
automaticamente

200 g, 400 g, 600 g

A2 – Legumes 200 g, 300 g, 400 g

A3 – Peixe 250 g, 350 g, 450 g

A4 – Carne 250 g, 350 g, 450 g

A5 – Massa 50 g (com 450 g de água), 100 g (com 800 g de água)

A6 – Batatas 200 g, 400 g, 600 g

A7 – Pizza 200 g, 400 g

A8 – Sopa 200 g, 400 g
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3. Durante a cozedura, prima o botão 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 para ver a hora do dia durante 
3 segundos.

Informações gerais e 
orientações para o utilizador
1.  O aparelho emite um sinal sonoro 

sempre que um botão for premido, 
para confirmar a acção.

2.  A primeira rotação do botão rotativo 
de controlo é acompanhada por um 
sinal sonoro.

3.  Após a selecção de qualquer 
programa de cozedura, este será 

cancelado e o visor volta à hora do 
dia se o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 não for premido 
no período de 1 minuto.

4.  No fim de qualquer ciclo de 
cozedura, o forno emite 5 sinais 
sonoros.

5.  O forno interrompe o funcionamento 
sempre que a porta for aberta 
durante um ciclo de cozedura. É 
necessário premir o botão 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 para 
retomar a cozedura se a porta tiver 
sido aberta durante um ciclo de 
cozedura.

Sugestões para utilizar o 
microondas
•	 Mantenha o forno sempre limpo – 

evite derrames e não se esqueça de 
limpar debaixo do prato de vidro e o 
interior da porta.

•	 Utilize preferencialmente recipientes 
redondos ou ovais com tampa 
quando cozinhar no forno microondas.

•	 Não utilize recipientes de metal ou 
que tenham decorações metálicas. 
Alguns materiais plásticos podem 
derreter e deformar-se com o calor 
dos alimentos.

•	 Cubra os alimentos quando cozinhar. 
Utilize uma tampa de vidro, um prato 
ou papel à prova de gordura.

•	 Pode descongelar pastéis, pão e 
alimentos semelhantes directamente 
num cesto de pão ou numa folha de 
papel.

•	 Se aquecer um alimento congelado na 
embalagem, deve abrir a embalagem. 
As embalagens que contenham metal 
ou decorações metálicas não podem 
ser utilizadas, excepto se forem 
especificamente recomendadas para 
utilizar em microondas. Remova todos 
os clipes de metal e arames.

•	 Pode utilizar pedaços pequenos de 
folha de alumínio para cobrir partes 
que possam ficar demasiado cozidas 
com facilidade, como pernas de 
frango.

•	 Os alimentos com casca ou pele 
devem ser perfurados com um garfo, 
por exemplo, batatas e salsichas. 
Não coza ovos no microondas porque 
podem explodir.

•	 Coloque as peças grandes e espessas 
na periferia do recipiente e tente cortar 
os alimentos em pedaços do mesmo 
tamanho. Coloque os alimentos 
sempre no centro do microondas.

•	 Os alimentos ficarão com uma 
cozedura mais uniforme se forem 
mexidos ou virados algumas vezes.

•	 Defina sempre um tempo de cozedura 
inferior ao indicado na receita, para 
evitar cozer demasiado. Quanto maior 
for a quantidade de alimentos, mais 
tempo demora a cozedura.

•	 Utilize pouca ou nenhuma água 
quando cozinhar legumes.

•	 Utilize menos sal e especiarias do que 
numa cozedura “normal”.

•	 Tempere após a cozedura.
•	 Permita alguns minutos de repouso 

após o forno se ter desactivado, 

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS
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para garantir resultados de cozedura 
completos e uniformes.

•	 Certifique-se sempre de que os 
alimentos estão bem quentes em 
todos os pontos antes de servir.

•	 Utilize pegas ou luvas para tachos 
quando tirar pratos e alimentos do 
forno.

Dicas para utilizar o 
microondas
•	 Amolecer mel 

Se tiver um frasco de mel que já 
tenha cristalizado, tire a tampa, 
coloque o frasco no forno e aplique 
uma potência média de microondas 
durante 2 minutos.

•	 Derreter chocolate 
Parta 100 g de chocolate em 
quadrados pequenos, coloque-os 
numa taça, aqueça-os numa potência 
elevada durante 1-2 minutos e mexa 
bem.

•	 Amolecer ou derreter manteiga 
Para derreter, bastam alguns 

segundos com potência elevada. 
Para amolecer, é melhor utilizar uma 
potência média.

•	 Amolecer ou aquecer pão 
Utilize uma potência média durante 
alguns segundos.

•	 Descascar alhos facilmente
Aqueça 3 ou 4 dentes de alho com 
uma potência elevada durante 
15 segundos. Aperte numa das 
extremidades e o dente de alho salta 
pelo outro.

•	 Sumo de fruta 
Os frutos citrinos produzem mais 
sumo se forem aquecidos com 
uma potência elevada durante 
15 segundos antes de serem 
espremidos.

•	 Cozinhar papas de aveia 
Pode cozinhar papas de aveia 
facilmente no prato de servir e evitar 
ter de utilizar e lavar um tacho anti-
aderente. Siga as recomendações do 
produtor dos alimentos.

Normalmente, a limpeza é a única 
manutenção necessária.

 AVISO!
O forno microondas deve 
ser limpo regularmente para 
remoção de todos os resíduos 
de alimentos. Se o microondas 
não for mantido limpo, as suas 
superfícies podem deteriorar-se, 
reduzindo a vida útil do forno e 
podendo resultar numa situação 
perigosa.

 AVISO!
A limpeza deve ser efectuada 
com a alimentação do forno 
desligada. Retire a ficha da 
tomada ou desligue o circuito 
eléctrico que alimenta o forno.

Não utilize produtos de limpeza 
agressivos ou abrasivos, esfregões 
que risquem as superfícies ou objectos 

afiados, pois podem surgir manchas. 
Não utilize aparelhos de limpeza a alta 
pressão ou a jacto de vapor.

Acessórios
Limpe os acessórios após cada 
utilização. Se estiverem muito sujos, 
ponha-os de molho e depois use uma 
escova e uma esponja.

Os acessórios podem ser lavados na 
máquina de lavar loiça. Certifique-se 
de que o prato rotativo e o respectivo 
suporte estão sempre limpos. Não ligue 
o forno sem ter o prato rotativo e o 
respectivo suporte no lugar.

Superfície frontal
Normalmente, só precisa de limpar o 
forno com um pano húmido. Se estiver 
muito sujo, adicione algumas gotas de 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
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detergente à água de lavagem. Depois, 
limpe o forno com um pano seco.

Utilize um produto de limpeza de vidros 
e um pano macio que não liberte fibras 
ou fios. Limpe de um lado para o outro 
sem exercer pressão sobre a superfície.

Limpe imediatamente qualquer mancha 
de calcário, gordura, amido ou clara de 
ovo. Pode ocorrer corrosão por baixo 
destas manchas.

Não permita que entre água no interior 
do forno.

Interior do forno
Após cada utilização do forno, limpe 
as paredes interiores com um pano 
húmido, pois é a forma mais fácil 
de remover salpicos e manchas de 
alimentos que possam ter aderido ao 
interior. Para remover a sujidade mais 
persistente, use um produto de limpeza 
não agressivo. Não utilize sprays para 
forno ou outros produtos de limpeza 
agressivos ou abrasivos.

Mantenha sempre a porta do forno bem 
limpa para garantir que ela abre e fecha 
correctamente.

Certifique-se de que não entra água nas 
aberturas de ventilação do microondas.

Retire regularmente o prato rotativo e o 
respectivo suporte e limpe o fundo da 
cavidade, especialmente após qualquer 
derrame de líquidos.

Não ligue o forno sem ter o prato 
rotativo e o respectivo suporte no lugar.

Se a cavidade do forno estiver muito 
suja, coloque um copo com água 
no prato rotativo e ligue o forno 
microondas durante 2 ou 3 minutos 
na potência máxima. O vapor libertado 
irá amolecer a sujidade e permitir uma 
limpeza mais fácil com um pano macio.

Os odores desagradáveis (por exemplo, 
após cozinhar peixe) podem ser 
eliminados facilmente. Coloque algumas 
gotas de sumo de limão num copo com 
água. Coloque uma colher de café no 
copo para evitar que a água ferva e 
transborde. Aqueça a água durante 2 a 
3 minutos com a potência máxima de 
microondas.

DADOS TÉCNICOS

Categoria de dados técnicos Valor

Voltagem CA 230-240 V / 50 Hz

Potência necessária 1.300 W

Potência de saída de microondas 800 W

Potência do grelhador 1.000 W

Frequência das microondas 2.450 MHz

Dimensões (LxAxP) 461 x 280 x 273 mm

Capacidade do forno 20 litros

Peso 12,6 kg
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•	 Retire todas as etiquetas 
promocionais da porta.

•	 O forno deve ser instalado numa 
superfície plana e nivelada. A 
superfície deve ser suficientemente 
robusta para suportar com segurança 
o peso (12,6 kg) do forno e dos seus 
conteúdos. 
Para evitar a possibilidade de 
provocar vibrações ou ruídos, o forno 
deve ficar numa posição estável.

•	 Mantenha o forno afastado de 
fontes de calor e água. Qualquer 
exposição a calor ou água pode 
reduzir a eficiência do forno e resultar 
em avarias, pelo que deve certificar-
se de que instala o forno longe de 
quaisquer fontes de calor ou água.

•	 Não obstrua as ranhuras de 
ventilação da parte superior e dos 
lados do aparelho, nem coloque 
objectos em cima do forno. 
Se as ranhuras de ventilação 
forem obstruídas, o forno poderá 
sobreaquecer e sofrer anomalias. 
Uma vez que sai ar quente pelas 
ranhuras de ventilação, certifique-se 
de que não ficam obstruídas e não 
permita que alguma cortina fique 
entre o forno e a parede por trás 
dele.

•	 Coloque o forno tão afastado de 
rádios e televisores quanto possível. 
Este forno cumpre os requisitos 
de supressão de interferências de 
rádio da UE, mas é possível que 
ocorra alguma interferência se ele 
for colocado demasiado perto de 

um aparelho de rádio ou televisor, 
pelo que deverá mantê-los o mais 
afastados que for possível.

•	 Se colocar o microondas num canto, 
deixe um espaço de 15 cm ou mais 
entre ele e as paredes, bem como 
um espaço de 15 cm por cima dele.

Importante! O forno pode ser 
colocado praticamente em qualquer 
sítio da cozinha. Certifique-se de que 
o forno fica numa superfície plana 
e nivelada e que as ranhuras de 
ventilação, bem como a superfície 
inferior, não ficam obstruídas (para que 
exista ventilação suficiente).

Ligar à alimentação eléctrica
O forno é fornecido com um cabo 
de alimentação e uma ficha para 
uma tomada de 230-240 V / 50 Hz 
com ligação à terra. A ligação à terra 
minimiza os riscos caso ocorra um 
curto-circuito. Certifique-se de que a 
voltagem do forno corresponde à sua 
rede eléctrica.

Se o forno for ligado a uma 
tomada eléctrica por intermédio 
de um cabo de extensão, 
certifique-se de que esse cabo 
tem ligação à terra.

 AVISO!
Este aparelho tem de ser utilizado 
com alimentação eléctrica 
protegida com ligação à terra. 
Contacte um electricista se tiver 

INSTALAÇÃO

O símbolo 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 no produto ou na 
respectiva embalagem indica que 
este produto não pode ser tratado 
como um resíduo doméstico. Em vez 
disso, deve ser levado para o ponto de 
recolha adequado para reciclagem de 
equipamento eléctrico e electrónico. Ao 
garantir que este produto é eliminado 
correctamente, ajudará a evitar 

eventuais consequências negativas para 
o ambiente e para a saúde pública que, 
de outro modo, poderiam ser causadas 
por uma eliminação incorrecta deste 
produto. Para obter mais informações 
sobre a reciclagem deste produto, 
contacte os serviços municipais locais, 
o serviço de recolha de lixo ou a loja 
onde adquiriu o produto.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
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Este aparelho tem a garantia da 
Electrolux em cada um dos países 
indicados no verso deste manual do 
utilizador, para o período especificado 
na garantia do aparelho ou pela 
legislação em vigor. Caso se desloque 
de um destes países para outro dos 
países indicados na lista, a garantia 
do aparelho irá acompanhá-lo desde 
que sejam cumpridos os seguintes 
requisitos:

•	 A garantia do aparelho tem início 
na data da primeira aquisição do 
aparelho, facto que será comprovado 
pela apresentação de um documento 
de compra válido emitido pelo 
vendedor do aparelho.

•	 A garantia do aparelho abrange o 
período, a mão-de-obra e as peças 
em conformidade com as regras em 

vigor no seu país de residência para 
este modelo ou gama de modelos 
em particular.

•	 A garantia do aparelho é pessoal para 
o comprador original do aparelho e 
não pode ser transferida para outro 
utilizador.

•	 O aparelho tem de ser instalado e 
utilizado de acordo com as instruções 
fornecidas pela Electrolux e apenas 
poderá ser utilizado em ambiente 
doméstico, ou seja, não poderá ser 
utilizado com fins comerciais.

•	 O aparelho tem de ser instalado 
de acordo com todas as normas 
relevantes em vigor no seu novo país 
de residência.

As provisões desta Garantia Europeia 
não afectam quaisquer direitos que lhe 
sejam concedidos por lei.

dúvidas em relação à ligação 
eléctrica do forno ou à existência 
de ligação à terra.

 AVISO!
Este aparelho tem de ficar 
ligado à terra. Se este aparelho 
for fornecido com uma ficha 
não substituível que não seja 
compatível com a sua tomada, 
a ficha deve ser substituída pelo 
fabricante, por um agente de 

assistência ou por uma pessoa 
igualmente qualificada, para evitar 
perigos.

 AVISO!
Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de 
assistência ou por uma pessoa 
igualmente qualificada, para evitar 
perigos.

GARANTIA EUROPEIA
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NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii 
de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru 
dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veţi întotdeauna aceleaşi rezultate 
extraordinare. Bine aţi venit la Electrolux.

SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.

Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.

 Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
 Informaţii generale şi recomandări.
 Informaţii privind mediul înconjurător.

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA ............................................................................. 57
DESCRIEREA PRODUSULUI ...................................................................................... 60
FUNCŢIONAREA ......................................................................................................... 60
RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE ................................................................................... 65
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA ....................................................................................... 66
DATE TEHNICE ........................................................................................................... 67
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR................................................................ 67
INSTALAREA ............................................................................................................... 67
GARANŢIE EUROPEANĂ ............................................................................................ 68

CUPRINS 

Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor 
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com 

Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
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 INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Instrucţiuni generale de siguranţă 
CITIT! CU ATENTIE ŞI PĂSTRATI 
PENTRU A CONSULTA ŞI PE VIITOR
•	 Întrerupătoarele încorporate pentru 

cuplarea de siguranţă împiedică 
funcţionarea cuptorului cu microunde 
când uşa este deschisă.

•	 Nu umblaţi la ele şi nu încercaţi să 
puneţi cuptorul în funcţiune cu uşa 
deschisă, deoarece acest lucru 
poate duce la expunerea la energia 
microundelor.

•	 Nu lăsaţi să se depună resturi de 
mâncare sau de detergent pe 
suprafeţele de etan- şare ale uşii. 
Consultaţi capitolul Curăţarea şi 
întreţinerea pentru instrucţiunile de 
curăţare.

•	 Este foarte important ca uşa cuptorului 
să se închidă bine şi ca următoarele să 
nu fie deteriorate: (1) uşa (deformată), 
(2) balamalele şi închizătoarele (stricate 
sau instabile), (3) garnitura uşii şi 
suprafaţa de etan- şare.

 AVERTIZARE 
Dacă uşa, balamalele/ închizătorile 
sau garnitura uşii sunt deteriorate, 
cuptorul cu microunde nu trebuie 
să mai fie folosit până când nu este 
reparat de un tehnician calificat.

 AVERTIZARE 
Este periculos pentru oricine 
altcineva, în afară de o persoană 
calificată, să repare sau să regleze 
acest cuptor. Contactaţi cel mai 
apropiat centru de service dacă 
este nevoie de reparaţii.

•	 Nu scoateţi niciodată carcasa 
exterioară, uşa sau panoul de 
comandă. Acest lucru vă poate 
expune la o tensiune electrică extrem 
de înaltă.

•	 instalaţi sau amplasaţi acest cuptor 
numai în conformitate cu ‚instrucţiunile 
de instalare’ din acest manual.

•	 Utilizaţi aparatul numai în scopul 
prevăzut, aşa cum se arată în acest 
manual. Nu utilizaţi substanţe chimice 
corozive în acest aparat. Acest tip de 
cuptor este destinat în mod specific 

pentru încălzirea, prepararea sau 
decongelarea alimentelor. Nu este 
destinat pentru uzul industrial sau de 
laborator, nici pentru uzul comercial, 
deoarece acest tip de folosire duce la 
anularea garanţiei.

•	 Nu puneţi în funcţiune cuptorul 
când este gol. Dacă înăuntru nu 
există alimente sau apă care să 
absoarbă energia microundelor, tubul 
magnetronului se poate deteriora.

•	 Nu depozitaţi acest aparat în exterior. 
Nu utilizaţi acest aparat lângă apă.

•	 Nu încercaţi să uscaţi haine sau ziare 
în cuptorul cu microunde. Aceste 
articole pot lua foc.

•	 Nu utilizaţi cavitatea sa pentru a 
depozita obiecte. Nu lăsaţi produse 
din hârtie, ustensile de gătit sau 
alimente în cuptor, când acesta nu 
este folosit.

•	 Temperatura suprafeţelor accesibile 
poate fi foarte mare când aparatul 
funcţionează.

 AVERTIZARE 
Dacă observaţi fum, închideţi sau 
scoateţi din priză aparatul şi ţineţi 
închisă uşa cuptorului pentru 
a înăbuşi flăcările. Nu folosiţi 
niciodată apă. 

 AVERTIZARE 
Acest aparat nu trebuie folosit 
de persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice şi senzoriale 
reduse, sau lipsiţi de experienţă 
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului 
în care sunt supravegheaţi sau li 
s-au dat instrucţiuni în legătură cu 
folosirea aparatului.

•	 Nu forţaţi cu mâna placa rotativă să se 
rotească. Acest lucru poate provoca 
funcţionarea defectuoasă.

•	 Aparatul nu trebuie să fie pus în 
funcţiune cu ajutorul unui timer 
extern sau al unui sistem separat de 
telecomandă.

•	 Aveţi grijă să nu blocaţi deschiderile de 
ventilare din părţile de sus, din spate, 
din lateral şi de jos ale cuptorului.
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 AVERTIZARE 
Nu folosiţi acest cuptor în scopuri 
comerciale. Acest cuptor este 
destinat doar pentru uzul casnic.

Siguranţa ustensilelor
Folosiţi numai ustensile care sunt 
adecvate pentru utilizarea în cuptorul 
cu microunde. Arcurile electrice care 
se formează în interiorul cuptorului cu 
microunde în timpul funcţionării acestuia 
se datorează utilizării unor ustensile 
metalice. Arcurile continue pot duce la 
deteriorarea aparatului. Opriţi programul 
şi verificaţi vasul.

Majoritatea vaselor din sticlă, 
vitroceramică şi sticlă termorezistentă 
(Jena) sunt adecvate pentru utilizarea 
în cuptorul cu microunde. Deşi energia 
microundelor nu va încălzi majoritatea 
vaselor din sticlă şi din ceramică, 
aceste vase se pot înfierbânta în urma 
transferului de căldură de la alimente 
la recipient. Se recomandă folosirea de 
mănuşi de bucătărie pentru a scoate 
vasele.

Siguranţa alimentelor
•	 Nu încălziţi alimente în conserve 

în cuptorul cu microunde. Puneţi 
întotdeauna alimentele într-un recipient 
adecvat.

•	 Nu prăjiţi alimente în mult ulei în 
cuptorul cu microunde, întrucât 
temperatura uleiului nu poate fi 
controlată şi se pot produce situaţii 
periculoase.

•	 Se pot face floricele de porumb în 
cuptorul cu microunde, dar numai în 
ambalaje speciale sau în vase speciale 
pentru acest scop. Această operaţie 
trebuie supravegheată întotdeauna.

•	 Înţepaţi alimentele cu coajă sau 
membrană neporoasă, pentru ca 
să nu se acumuleze aburii şi să nu 
explodeze. Exemple de alimente care 
trebuie înţepate: mere, cartofi, ficăţei 
de pui şi gălbenuşuri de ouă.

•	 Conţinutul biberoanelor şi al 
borcănaşelor cu alimente pentru 
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, 
iar temperatura trebuie verificată 
înainte de a servi, pentru a se evita 
arsurile.

 AVERTIZARE 
Lichidele şi alte alimente nu trebuie 
încălzite în recipiente închise, 
deoarece acestea pot exploda.

 AVERTIZARE 
Încălzirea băuturilor la microunde 
poate duce la o fierbere cu 
întârziere, de aceea trebuie să aveţi 
grijă când mânuiţi recipientul.

 AVERTIZARE 
Când încălziţi lichide, de exemplu 
supe, sosuri sau băuturi, 
în cuptorul cu microunde, 
supraîncălzirea lichidului peste 
punctul de fierbere se poate 
produce fără ca acest lucru să 
fie pus în evidenţă de bulele de 
aer. Din acest motiv se poate 
produce o revărsare bruscă a 
lichidului fierbinte. Pentru a preveni 
această eventualitate, trebuie luate 
următoarele măsuri:

1. Evitaţi folosirea recipientelor cu laturi 
rectilinii şi cu gât îngust.

2. Nu supraîncălziţi.

3. Amestecaţi lichidul înainte de a 
introduce recipientul în cuptor şi la 
jumătatea timpului de încălzire.

4. După încălzire, lăsaţi să se 
odihnească puţin în cuptor, apoi 
amestecaţi din nou înainte de a 
scoate cu grijă recipientul.

 AVERTIZARE 
Unele produse precum ouăle 
întregi şi recipientele închise - de 
exemplu, borcanele de sticlă 
închise - pot exploda şi nu trebuie 
să fie încălzite în acest cuptor. 
Ocazional, ouăle ochiuri fierte în 
apă pot exploda în timpul coacerii. 
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Înţepaţi întotdeauna gălbenuşul, 
apoi acoperiţi şi lăsaţi să se 
odihnească un minut înainte de a 
scoate capacul.

Este normal să iasă aburi pe 
lângă uşă, sau ca aceasta să se 
aburească, sau să apară picături 
de apă sub uşă în timpul ciclului de 
gătire. Acesta este condens de la 
căldura alimentelor şi nu afectează 
siguranţa cuptorului. Uşa nu are 
rolul de a închide ermetic cavitatea 
cuptorului.

Ghid pentru ustensile şi 
accesorii pentru cuptor
O mare varietate de ustensile şi materiale 
pot fi folosite pentru gătitul în cuptorul cu 
microunde. 
Pentru siguranţa dv. şi pentru a preveni 
deteriorarea ustensilelor şi a cuptorului, 
alegeţi ustensile şi materiale adecvate 
pentru fiecare metodă de gătit. 
Lista de mai jos este un ghid general.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Ustensile şi accesorii care pot fi 
utilizate

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Ustensile şi accesorii care trebuie 
evitate

Material Ustensile Microunde

Ceramică şi sticlă Sticlă piroceramică

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Vase din sticlă termorezistentă

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Vase de sticlă cu decoraţiuni din 
metal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Cristal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Porţelan Fără decoraţiuni din metal

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Vase de lut 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Material plastic Vase rezistente la căldură, pentru 
cuptor cu microunde

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Ambalaje de plastic

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Metal Tavă de copt

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Folie de aluminiu 3)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Hârtie Ceşti, farfurii, prosoape

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Hârtie cerată

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Lemn

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Doar dacă nu are decoraţiuni din metal.
2) Doar dacă nu au un smalţ care conţine metal.
3)  Folosiţi folie de aluminiu numai pentru a proteja alimentele, folosirea exagerată poate duce la 

producerea arcului electric.



60 www.electrolux.com

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Fereastra de afişare

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - indicator funcţie microunde

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator funcţie gătire 
automată

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator ceas

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator microunde peste 
50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator microunde sub 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator funcţie decongelare

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - indicator funcţie grătar

- g - indicator greutate(grame)

- ml - indicator cantitate (mililitri)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indicator blocare

2. Decongelare în funcţie de greutate 

3. Ceas

4. Decongelare în funcţie de timp

5. Gătire automată

6. Start

7. Selector Microunde / Grătar

8. Stop

9. Programator rotativ 

Pentru a seta ‚ora zilei’:
O comutare iniţială pe afişajul 
cuptorului va arăta ‚00:00’ iar apoi 
veţi auzi un ‚bip’.

Ceasul adoptă configuraţia cu  
24 ore

1. Apăsaţi butonul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Cifrele orei vor 
clipi împreună cu simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta orele.

3. Apăsaţi butonul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Cifrele minutelor 
vor clipi:

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta minutele. 

5. Apăsaţi butonul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a încheia 
setarea ‚orei zilei’. ‚:’ va clipi pe afişaj 
şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 va dispărea.  

‚Ora zilei’ trebuie setată pentru a 
permite cuptorului să funcţioneze.

FUNCŢIONAREA

DESCRIEREA PRODUSULUI 



ROMÂNĂ 61

Pe durata procesului de setare a 
‚orei zilei’, prin apăsarea în orice 
moment, cuptorul va reveni la 
starea anterioară.

Gătitul la microunde.
1. Apăsaţi butonul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 o dată 
şi ‚P100’ va apărea pe afişaj şi 
simbolurile 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se vor aprinde. 100 
indică 100%, de exemplu setarea 
puterii maxime de 800 watt. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a modifica puterea 
microundelor în etape de la 100% la 
10% în următoarea secvenţă: ‚P100’, 
‚P80’, ‚P50’, ‚P30’, şi ‚P10’ 

simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se aprinde când este 
selectată o putere de 50% sau mai 
mică

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a confirma 
selecţia puterii. 

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta timpul 
necesar de gătire între 0,05 şi 95.00. 
Notă: 

- Timpul selectat între 0.05 şi  
1 minut creşte cu un interval de  
5 secunde

- Timpul selectat între 1 şi 5 minute 
creşte cu un interval de  
10 secunde

- Timpul selectat între 5 şi  
10 minute creşte cu un interval de 
30 secunde

- Timpul selectat între 10 şi  
30 minute creşte cu un interval de 
1 minut

- Timpul selectat între 30 şi  
95 minute creşte cu un interval de 
5 minute

5. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 pentru a porni gătirea. 
Afişajul va arăta durata de gătire 
rămasă şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sau 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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vor clipi (în funcţie de nivelul de putere 
selectat). 

Tabel cu puterea microundelor:

Procentaj 
putere

Afişaj şi putere 
microunde

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Gătitul cu grătarul.
1. Apăsaţi butonul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 o dată şi 
‚P100’ va apărea pe afişaj şi simbolul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se va aprinde. 100 indică 
100%, de exemplu setarea puterii 
maxime de 800 watt. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 până când ‚G’ apare pe 
afişaj şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se aprinde. 

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a confirma 
selecţia dvs.

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta timpul 
necesar pentru frigerea la grătar între 
0.05 şi 95.00

- Timpul selectat între 0.05 şi  
1 minut creşte cu un interval de  
5 secunde

- Timpul selectat între 1 şi 5 minute 
creşte cu un interval de  
10 secunde

- Timpul selectat între 5 şi  
10 minute creşte cu un interval de 
30 secunde

- Timpul selectat între 10 şi  
30 minute creşte cu un interval de 
1 minut

- Timpul selectat între 30 şi  
95 minute creşte cu un interval de 
5 minute

5. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a porni gătirea. 
Afişajul va arăta durata de gătire 
rămasă şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 va clipi. 

după ce s-a scurs jumătate 
din durata de gătire la grătar 



62 www.electrolux.com

selectată, cuptorul va emite două 
semnale sonore ‚bip’, anunţând că 
mâncarea trebuie întoarsă pentru 
a fi gătită la fel pe ambele părţi. 
Întoarceţi mâncarea şi continuaţi 
gătirea la grătar prin apăsarea 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
Dacă preferaţi să nu întoarceţi 
mâncarea, ciclul de gătire la grătar 
va continua neîntrerupt. 

Gătitul cu microunde şi grătar 
în combinaţie.
1. Apăsaţi butonul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 o dată şi 
‚P100’ va apărea pe afişaj şi simbolul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se va aprinde. 100 indică 
100%, de exemplu setarea puterii 
maxime de 800 watt. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 până când ‚C-1’ sau ‚C-2’ 
după preferinţă (vedeţi mai jos) apare 
pe afişaj şi simbolurile 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 se aprind. 

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a confirma 
selecţia dvs.

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta timpul 
necesar pentru gătit la grătar între 
0.05 şi 95.00.

5. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a porni gătirea. 
Afişajul va arăta durata de gătire 
rămasă. Atât 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 cât şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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vor clipi. 

Durata totală de gătire este 
fragmentată în intervale de 30 de 
secunde.

C-1 denotă că pentru fiecare 
interval de 30 de secunde se 
aplică o putere de 440 watt timp 
de 16 secunde şi grătarul este 
comutat la putere maximă pentru 
cele 14 secunde rămase. Ciclul 
este aplicat pe parcursul întregii 
durate de gătire selectate.

C2 denotă că pentru fiecare 
segment de 30 de secunde se 
aplică o putere de 288 watt timp 
de 11 secunde şi grătarul este 
comutat la putere maximă pentru 
cele 19 secunde rămase. Ciclul 
este aplicat pe parcursul întregii 
durate de gătire selectate.

Funcţia ‚plus 60 secunde’
1. Apăsarea pe 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 când cuptorul se 
află în modul ‚aşteptare’, de exemplu 
când nu este în uz şi ‚ora zilei’ este 
afişată, va porni automat gătirea la 
microunde / reîncălzi- rea la 100% 
putere de 800 watt (P100) timp de  
60 de secunde. Simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 va clipi 
pe afişaj. 
Orice utilizare suplimentară a acestui 
buton de aprindere va adăuga ‚60 
de secunde’ la durata existentă de 
gătire. Durata maximă de gătire care 
poate fi introdusă este de 95 minute.

2. Pe durata gătirii la microunde sau 
‚decongelării în funcţie de timp’, 
apăsarea butonului 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 în orice 
moment va creşte durata de gătire 
/ decongelare cu 60 de secunde. 
Notă: această funcţie nu este 
disponibilă când utilizaţi cuptorul în 
modul automat, de exemplu ‚auto 
decongelare în funcţie de greutate’, 
sau ‚gătire automată’.

Decongelare automată în 
funcţie de greutate
1. Apăsaţi 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.

30  electrolux

 o dată şi ‚dEF 1’ va apărea 
pe afişaj şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se vor 
aprinde. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 pentru a selecta greutatea 
în grame a alimentelor congelate pe 
care le decongelaţi. (între 100 g şi 
2000 g).

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a porni funcţia 
de decongelare automată. Cuptorul 
va calcula durata de decongelare 
şi nivelul necesar de putere pentru 
decongelarea perfectă a alimentelor. 
Durata de decongelare rămasă va fi 
indicată pe afişaj şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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vor clipi. 

Decongelarea în funcţie de 
timp.
1. Apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi ‚dEF 2’ va apărea 
pe afişaj şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 se vor 
aprinde. 



ROMÂNĂ 63

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta durata de 
decongelare - max 95 minute. 

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a porni funcţia 
de decongelare manuală. Durata de 
decongelare rămasă va fi indicată pe 
afişaj şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 vor clipi. 
Notă: Un nivel de putere de 240 watt 
(P30) reprezintă setarea implicită 
pentru decongelarea în acest mod şi 
nu poate fi modificată. 

Gătirea în mai multe etape
Cuptorul poate fi setat pentru 
decongelare / gătire în două etape. Dacă 
utilizaţi o funcţie de decongelare, aceasta 
trebuie să reprezinte întotdeauna prima 
etapă. 
Un ‚bip’ se va auzi după încheierea 
primei etape şi a doua etapă va începe 
automat.

Meniurile automate nu pot fi 
utilizate pentru niciun fel de etapă. 
De exemplu: Pentru a decongela 
manual alimentele timp de  
5 minute şi apoi a găti timp de  
7 minute la 640 watt (P80),

1. Apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi ‚dEF 2’ va apărea 
pe afişaj şi simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se vor 
aprinde. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  pentru a selecta durata de 
decongelare de 5 minute.

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 butonul unii o dată 
şi ‚P100’ va apărea pe afişaj şi 
simbolurile 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 se vor aprinde. 100 
indică 800 watt (100%), de exemplu 
setarea puterii maxime.

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  pentru a selecta 640 watt 
(P80).

5. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a confirma 
selecţia puterii.

6. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta durata de 
gătire de 7 minute.

7. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a porni programul 
în două etape. Simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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pentru etapa 1 vor clipi şi după un 
‚bip’, simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 vor clipi 

pentru a indica începerea etapei a 
2-a. 

Pornirea cu întârziere.
Cuptorul poate fi setat să înceapă gătirea 
la o oră pre-determinată şi pot fi folosite 
până la două etape de gătire. Nu folosiţi 
decongelarea pentru niciuna dintre 
etape. 

1.  Apăsaţi butonul 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 o dată 
şi ‚P100’ va apărea pe afişaj. Şi 
simbolurile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se vor aprinde. 100 
indică 100%, de exemplu setarea 
puterii maxime.

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta nivelul de 
putere. 

3. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a confirma 
selecţia puterii. 

4. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta durata 
necesară de gătire între 0.05 şi 95.00 

5. Apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Cifrele orei vor clipi şi 
simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se va aprinde. 

6. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta ora la care 
doriţi să înceapă gătirea cuptorul. 

7. Apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Cifrele minutelor vor clipi. 
Apăsaţi. Cifrele minutelor vor clipi. 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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8. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta minutul 
la care doriţi să înceapă gătirea 
cuptorul. 

9. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a încheia setarea. 
Ora zilei va apărea pe afişaj împreună 
cu simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 care va clipi şi va 
rămâne până când timpul de pornire 
este atins, când cuptorul va emite de 
două ori ‚bip’ şi procesul de gătire va 
începe automat. 

La sfârşitul ciclului de gătire 
cuptorul va emite de 5 ori ‚bip’. 
Notă: ‚Ora zilei’ trebuie setată 
pentru a permite ca această 
funcţie să fie utilizată.

Siguranţa copiilor.
Cuptorul poate fi făcut nefuncţional 
dacă doriţi să împiedicaţi utilizarea 
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neautorizată, de exemplu interzicerea 
utilizării aparatului de către copii. În 
modul ‚aşteptare’, apăsaţi şi ţineţi apăsat 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 timp de 3 secunde. Veţi auzi un ‚bip’ 
lung care denotă activarea dispozitivului 
de siguranţă pentru copii şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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se va aprinde pe afişaj.  
Pentru a ieşi din modul ‚Siguranţa 
copiilor’, apăsaţi şi ţineţi apăsat 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 timp 
de 3 secunde. Veţi auzi un ‚bip’ lung care 
denotă dezactivarea siguranţei pentru 
copii şi simbolul 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se va stinge pe afişaj. 

Gătirea automată în funcţie de 
categoria alimentelor.
1. Cu cuptorul în modul aşteptare 

apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a selecta meniul 
auto ‚A-1’. 

2. Rotiţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 în sens orar pentru a selecta 
‚A-2’ la ‚A-8’. 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 se va aprinde. 
Notă: consultaţi tabelul de mai jos 
pentru categoriile de alimente.

3. Apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a confirma selecţia 
dvs. 

4. Rotiţii 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 pentru a selecta greutatea 
în grame a alimentelor. g sau ml se va 
aprinde.

5. Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pentru a începe gătirea. 

La încheierea procesului de gătire 
se va auzi un ‚bip’ de cinci ori şi 
cuptorul se va opri.

Vyvolání informací během 
používání.
1.  Apăsaţi 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 pe durata gătirii iar 
afişajul va indica puterea selectată 
timp de 3 secunde. 

2. În modul ‚pornire cu întârziere’ 
apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 şi timpul de pornire a gătirii 
va fi afişat 3 secunde, după care va fi 
afişată încă o dată ora zilei. 

3. Pe durata gătirii apăsaţi 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pentru a 
verifica ‚ora curentă a zilei’ care va fi 
afişată timp de 3 secunde.

Informaţii generale şi 
recomandări pentru utilizator.
1. La fiecare apăsare a butonului, se 

va auzi un ‚bip’ pentru a confirma 
această acţiune. 
La fiecare apăsare a butonului, se 
va auzi un ‚bip’ pentru a confirma 
această acţiune.

2. Rotirea iniţială a butonului de 
comandă va fi însoţită de un ‚bip’.

3. Dacă după setarea oricărui program 
de gătire, nu iniţiaţi gătirea prin 

Tabel pentru gătire asistată

Meniu Greutate/ Porţie

A1 - Reîncălzire automată 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Legume 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Peşte 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Carne 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Paste 50g (cu 450g de apă), 100g (cu 800g de apă)

A6 - Cartofi 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Supă 200 g, 400 g
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apăsarea 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 într-un minut, acţiunea 
va fi anulată şi va fi afişată ‚ora zilei’. 

4. La sfârşitul fiecărui ciclu de gătire 
cuptorul va emite de 5 ori ‚bip’.

5. Deschiderea uşii în timpul ciclului de 
gătire va opri funcţionarea cuptorului. 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 trebuie apăsat pentru a continua 
gătirea dacă uşa cuptorului a fost 
deschisă pe durata ciclului de gătire. 

Recomandări pentru 
microunde
•	 Păstraţi întotdeauna cuptorul curat 

- evitaţi revărsarea alimentelor şi nu 
uitaţi să curăţaţi sub tava de sticlă şi 
interiorul uşii.

•	 Este de preferat să utilizaţi vase 
rotunde sau ovale, cu capac, în 
cuptorul cu microunde.

•	 Nu utilizaţi vase de metal sau cu 
decora- ţiuni metalice. Anumite 
materiale plastice se pot topi şi se pot 
îndoi din cauza alimentelor fierbinţi.

•	 Acoperiţi alimentele în timpul coacerii. 
Folosiţi un capac de sticlă, o farfurie 
sau o hârtie care să nu absoarbă 
grăsimea.

•	 Produsele de patiserie, pâine şi 
alimentele similare se pot decongela 
direct într-un co- şuleţ pentru pâine 
sau pe un şervet de hârtie. 

•	 Dacă alimentele congelate sunt 
încălzite în ambalajul lor, acesta trebuie 
să fie deschis. Ambalajele care conţin 
metal sau decora- ţiuni din metal 
nu trebuie utilizate decât dacă sunt 
recomandate în mod specific pentru 
utilizarea la microunde. Scoateţi 
agrafele de metal şi sârmuliţele.

•	 Se pot utiliza bucăţi mici de folie de 
aluminiu pentru a acoperi părţile care 
se ard uşor, de exemplu copanele de 
pui.

•	 Alimentele cu coajă sau pieliţă 
trebuie să fie înţepate cu o furculiţă 
- de exemplu cartofii şi cârnaţii. Nu 
fierbeţi ouă în cuptorul cu microunde, 
deoarece pot exploda.

•	 Puneţi bucăţile mari şi groase lângă 
marginea vasului şi încercaţi să t ăiaţi 
alimentele în bucăţi de mărimi egale. 

Puneţi întotdeauna alimentele în 
centrul cuptorului.

•	 Alimentele vor fi gătite în mod uniform 
dacă le amestecaţi sau le întoarceţi de 
câteva ori.

•	 Programaţi întotdeauna o durată de 
gătire mai mică decât cea indicată în 
reţetă, pentru a evita arderea mâncării. 
Cu cât este mai mare cantitatea de 
alimente, cu atât durează mai mult.

•	 Folosiţi puţină apă sau nu folosiţi deloc 
apă pentru legume.

•	 Folosiţi mai puţină sare şi mirodenii 
decât pentru gătitul ‘normal’.

•	 Condimentaţi la sfârşit.
•	 Lăsaţi o perioadă de ‘repaus’ de 

câteva minute după ce s-a stins 
cuptorul, pentru a asigura un rezultat 
complet şi uniform.

•	 Asiguraţi-vă întotdeauna că mâncarea 
este fierbinte în întregime înainte de a 
o servi.

•	 Folosiţi cârpe sau mănuşi de bucătărie 
când scoateţi vasele şi alimentele din 
cuptor.

Mici secrete pentru cuptorul 
cu microunde
•	 Înmuierea mierii 

Dacă aveţi un borcan cu miere 
zaharisită, scoateţi capacul şi puneţi 
borcanul în cuptor, încălziţi la puterea 
medie timp de 2 minute.

•	 Topirea ciocolatei 
100 g čokolády rozlámejte na 
čtverečky, vložte do misky a zahřívejte 
na vysoký tepelný výkon po dobu  
1-2 minuty, dobře zamíchejte.

•	 Înmuierea sau topirea untului 
Topirea durează câteva secunde la 
putere maximă. Înmuierea se face mai 
delicat la putere mică.

RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE
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•	 Împrospătarea sau încălzirea pâinii   
Folosiţi puterea medie timp de câteva 
secunde.

•	 Curăţarea uşoară a usturoiului
Încălziţi 3 sau 4 căţei de usturoi la 
putere maximă, timp de 15 secunde. 
Apăsaţi la unul dintre capete până 
când căţelul iese. 

•	 Suc de fructe 
Citricele vor da mai mult suc dacă sunt 
încălzite la putere mare timp de  
15 secunde înainte de a le stoarce.

•	 Gătitul budincilor 
Budinca se găteşte uşor în vasul în 
care va fi servită, fără a mai fi nevoie 
să spălaţi un vas pe care s-a lipit. 
Urmaţi recomandările producătorului 
alimentelor.

Curăţarea este singura întreţinere 
necesară în mod obişnuit.

 AVERTIZARE 
Cuptorul dvs. cu microunde 
trebuie curăţat cu regularitate, 
pentru a înlătura toate resturile 
de alimente. În cazul în care 
cuptorul cu microunde nu este 
păstrat curat, suprafeţele sale 
se pot deteriora, reducând astfel 
durata de funcţionare a cuptorului, 
având ca rezultat posibil o situaţie 
periculoasă.

 AVERTIZARE 
Curăţarea trebuie efectuată 
cu alimentarea deconectată a 
cuptorului. Scoateţi ştecherul din 
priză sau deconectaţi circuitul de 
alimentare al cuptorului.

Nu utilizaţi produse de curăţat agresive 
sau abrazive, răzuitoare care zgârie 
suprafeţele sau obiecte ascuţite, 
deoarece pot afecta aparatul. 
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu 
presiune înaltă sau cu jet de abur.

Accesorii
Curăţaţi accesoriile după fiecare 
utilizare. Dacă acestea sunt foarte 
murdare, înmuiaţi- le mai întâi şi apoi 
utilizaţi o perie sau burete. Accesoriile 
pot fi spălate într-o maşină de spălat 
vase.

Aveţi grijă ca placa rotativă şi suportul 
respectiv să fie întotdeauna curate. Nu 

porniţi cuptorul decât în cazul în care 
placa rotativă şi suportul respectiv sunt 
la loc.

Suprafaţa frontală
În mod obişnuit trebuie să curăţaţi 
cuptorul numai cu o cârpă umedă. 
Dacă este foarte murdar, adăugaţi 
câteva picături de lichid de spălat vase 
în apa de curăţare. După aceea, ştergeţi 
cuptorul cu o cârpă uscată. Utilizaţi 
un produs de curăţat sticla şi o cârpă 
moale care nu lasă nici un fel de fibre 
sau fire.

Ştergeţi dintr-o parte în alta fără a 
exercita niciun fel de presiune pe 
suprafaţă. Înlăturaţi imediat petele de 
calcar, grăsime, amidon sau albuş de 
ou. Dedesubtul acestor pete poate 
apărea coroziunea. Nu lăsaţi să intre 
apă deloc în interiorul cuptorului.

Interiorul cuptorului
După fiecare utilizare a cuptorului, 
curăţaţi pereţii interiori cu o cârpă 
umedă, deoarece aceasta este cea 
mai uşoară metodă de a înlătura 
împroşcăturile sau petele de alimente 
care este posibil să se fi depus în 
interior. Pentru a înlătura murdăria 
mai dificilă, utilizaţi un produs de 
curăţare neagresiv. Nu utilizaţi spray 
pentru cuptor sau alte produse de 
curăţare agresive sau abrazive. Păstraţi 
întotdeauna uşa şi partea din faţă 
a cuptorului foarte curate, pentru a 

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
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asigura deschiderea şi închiderea 
corespunzătoare a uşii. 
Aveţi grijă ca apa să nu pătrundă în 
orificiile de ventilare a microundelor. 
Periodic scoateţi placa rotativă şi 
suportul respectiv şi curăţaţi baza 
cavităţii, în speciaal după orice fel de 
scurgeri de lichid. Nu porniţi cuptorul 
fără placa rotativă şi suportul respectiv 
la locul lor. În cazul în care cavitatea 
cuptorului este foarte murdară, puneţi 
un pahar de apă pe placa rotativă şi 

porniţi cuptorul timp de 2 sau 3 minute 
la puterea maximă. Aburul eliberat va 
înmuia murdăria, care poate fi apoi 
curăţată uşor utilizând o cârpă moale. 
Mirosurile neplăcute (de exemplu după 
prepararea peştelui) pot fi eliminate uşor. 
Puneţi câteva picături de suc de lămâie 
într-o cană cu apă. Puneţi o lingură de 
cafea în cană pentru a evita fierberea 
apei. Încălziţi apa timp de 2-3 minute la 
puterea maximă a microundelor. 

Simbolul 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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  e pe produs sau de pe 
ambalaj indică faptul că produsul nu 
trebuie aruncat împreună cu gunoiul 
menajer. Trebuie predat la punctul 
de colectare corespunzător pentru 
reciclarea echipamentelor electrice 
şi electronice. Asigurându-vă că aţi 
eliminat în mod corect produsul, ajutaţi 
la evitarea potenţialelor consecinţe 
negative pentru mediul înconjurător 

şi pentru sănătatea persoanelor, 
consecinţe care ar putea deriva din 
aruncarea necorespunzătoare a 
acestui produs. Pentru mai multe 
informaţii detaliate despre reciclarea 
acestui produs, vă rugăm să contactaţi 
biroul local, serviciul pentru eliminarea 
deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi 
achiziţionat.

•	 Îndepărtaţi toate etichetele de pe uşă.
•	 Cuptorul trebuie instalat pe o 

suprafaţa plană şi uniformă. Suprafaţa 
trebuie să fie destul de rezistentă 
pentru a putea susţine în siguranţă 

greutatea (12,6 Kg) cuptorului şi a 
alimentelor din acesta. Pentru a evita 
posibilitatea de a cauza vibraţii sau 
zgomot, cuptorul trebuie să fie stabil.

DATE TEHNICE

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

INSTALAREA

Date tehnice Valoare

Tensiune curent alternativ 230-240 V / 50 Hz

Putere necesară 1300 W

Puterea de ieşire a microundelor 800 W

Putere grătar 1000 W

Frecvenţă microunde 2450 MHz

Dimensiuni (LxÎxA) 461 x 280 x 273 mm

Capacitatea cuptorului 20 litri

Greutate 12,6 kg
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•	 Cuptorul trebuie instalat departe 
de căldură şi de apă. Expunerea 
la căldură şi la apă poate reduce 
eficienţa cuptorului şi poate duce 
la o funcţionare defectuoasă, de 
aceea trebuie să aveţi grijă să instalaţi 
cuptorul departe de surse de căldură 
şi de apă.

•	 Nu blocaţi orificiile de ventilaţie din 
partea superioară şi de pe părţile 
laterale ale dulapului şi nu puneţi 
obiecte pe cuptor. Dacă orificiile 
de ventilaţie sunt blocate în timpul 
funcţionării, cuptorul se poate 
supraîncălzi, ceea ce poate duce 
la defectarea sa. Prin orificiile de 
ventilaţie iese aer fierbinte, de aceea 
trebuie să aveţi grijă să nu le blocaţi 
şi să nu existe perdele între cuptor şi 
peretele din spate. 

•	 Puneţi cuptorul cât mai departe 
posibil de radiouri şi de televizoare. 
Acest cuptor este conform cu 
cerinţele CEE privind eliminarea 
interferenţelor radio, dar pot apărea 
unele interferenţe dacă acesta este 
amplasat prea aproape de un radio 
sau de un televizor, de aceea trebuie 
să-l amplasaţi cât mai departe posibil.

•	 Dacă este amplasat într-un colţ, 
lăsaţi un spaţiu de cel puţin 15 cm 
faţă de pereţi şi de 15 cm deasupra 
cuptorului cu microunde.

Important Cuptorul poate fi amplasat 
în aproape orice loc din bucătărie. Aveţi 
grijă să fie instalat pe o suprafaţă plană 
şi uniformă, iar orificiile de ventilaţie şi 
suprafaţa de dedesubtul cuptorului să 
nu fie blocate (aerisirea să fie suficientă).

Conectarea la sursa de 
energie electrică
Cuptorul este livrat cu un cablu de 
alimentare şi cu un ştecher pentru 
o priză de 230-240 V / 50 Hz cu 
împământare. Legarea la pământ 
reduce riscurile în caz de scurtcircuit. 
Con¬trolaţi ca tensiunea cuptorului să 
corespundă cu cea din locuinţa dv.

Dacă se conectează cuptorul la 
priză fo- losindu-se un prelungitor, 
acesta din urmă trebuie să fie 
legat la pământ.

 AVERTIZARE 
Acest aparat nu trebuie folosit 
dacă priza nu are legătură la 
pământ. Contactaţi un electrician 
dacă aveţi dubii în legătură cu 
racordarea electrică a cuptorului 
sau cu împământarea prizei.

 AVERTIZARE 
Acest aparat trebuie să fie 
împământat. Dacă aparatul este 
dotat cu un ştecher nedemontabil, 
pentru care priza dv. este 
neadecvată, acesta trebuie să fie 
înlocuit de către producător, de 
către un centru de service sau 
de persoane calificate în mod 
corespunzător, pentru a se evita 
pericolele.

 AVERTIZARE 
Dacă este deteriorat cablul de 
alimentare, trebuie să fie înlocuit 
de către producător, de un centru 
de service sau de o persoană 
calificată corespunzător, pentru a 
se evita pericolele.

Acest aparat este garantat de 
Electrolux în fiecare din ţările enumerate 
la sfârşitul acestui manual, pentru 
perioada specificată în fişa de garanţie 
a aparatului sau în alt fel prin lege. În 

cazul în care vă mutaţi dintr-una din 
aceste ţări într-o altă ţară enumerată 
mai jos, garanţia aparatului se va muta 
o dată cu dvs., cu condiţia respectării 
următoarelor:

EVROPSKÁ ZÁRUKA
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•	 Garanţia aparatului începe de la data 
la care aţi achiziţionat prima dată 
aparatul, care este evidenţiată prin 
prezentarea documentului valabil 
de cumpărare emis de vânzătorul 
aparatului.

•	 Garanţia aparatului este pentru 
aceeaşi perioadă şi are aceeaşi 
acoperire pentru manoperă şi piese 
de schimb cu cea existentă în noua 
dvs. ţară de rezidenţă pentru acest 
model anume sau gamă de aparate.

•	 Garanţia aparatului este personală 
cumpărătorului original al aparatului, 
şi nu poate fi transferată altui utilizator.

•	 Aparatul este instalat şi utilizat în 
concordanţă cu instrucţiunile emise 
de Electrolux, şi este utilizat numai în 
scopuri casnice, cu alte cuvinte nu 
este utilizat în scopuri comerciale.

•	 Aparatul este instalat în concordanţă 
cu toate reglementările relevante în 
vigoare în noua dvs. ţară de rezidenţă.

Prevederile acestei Garanţii europene nu 
afectează nici unul din drepturile care vă 
sunt garantate prin lege.
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Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят 
десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с 
заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты 
всегда будут превосходными. Добро пожаловать в мир Electrolux!

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), 
серийный номер.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
 Общая информация и рекомендации.
 Информация по охране окружающей среды.

Право на изменения сохраняется.
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На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, 
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com 
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные 
запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
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 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие правила техники безопасности 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И 
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
•	 Встроенные блокировочные 

замки предотвращают включение 
микроволновой печи, если открыта 
дверца.

•	 Не повредите их и не пытайтесь 
эксплуатировать печь с открытой 
дверцей, так как при работе с открытой 
дверцей вы подвергаетесь опасному 
воздействию СВЧ волн.

•	 Следите за тем, чтобы на уплотняющих 
поверхностях дверцы не накапливались 
остатки пищи или моющего средства. 
Смотрите в разделе « Уход и чистка » 
необходимые инструкции по чистке.

•	 Особенно важно, чтобы дверца печи 
плотно закрывалась, а следующие 
элементы не имели повреждений: (1) 
дверь (не деформирована), (2) петли 
и защелки (не сломаны и надежны), (3) 
дверное уплотнение и уплотняющие 
поверхности.

 ВНИМАНИЕ!
Если дверца, петли/ защелки или 
дверное уплотнение повреждены, 
микроволновой печью пользоваться 
нельзя, пока она не будет 
отремонтирована специалистом 
из авторизованного сервисного 
центра.

 ВНИМАНИЕ!
Безопасный ремонт и 
техобслуживание этой печи 
может выполнить только 
квалифицированный специалист 
сервисного центра. В случае 
необходимости ремонта 
обращайтесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр.

•	 Ни в коем случае не снимайте внешний 
корпус, дверцу или панель управления. 
Такими действиями вы рискуете 
подвергнуть себя очень высокому 
напряжению.

•	 Установка и размещение данной 
печи должны осуществляться только 
в соответствии с инструкциями по 

установке, изложенными в настоящем 
руководстве.

•	 Используйте прибор только в тех целях, 
которые перечислены в настоящем 
руководстве. Не используйте едкие 
химические средства для чистки 
данного прибора. Этот тип печи 
предназначен исключительно для 
разогревания, приготовления или 
размораживания продуктов. Она не 
предназначена для промышленного, 
лабораторного или коммерческого 
использования. Такое применение 
лишает права на гарантийное 
обслуживание. Не включайте печь, если 
она пуста. Если в печи нет продуктов 
или воды, которые бы поглощали 
СВЧ энергию, можно повредить 
магнетронную трубку.

•	 Не храните прибор на улице. Не 
используйте этот прибор вблизи воды. 
Не пытайтесь сушить одежду или газеты 
в микроволновой печи. Они могут 
загореться. 

•	 Не используйте внутреннюю камеру 
в целях хранения. Не оставляйте в 
камере предметы из бумаги, кухонные 
принадлежности или продукты питания, 
когда вы не пользуетесь печью.

•	 Температура доступных поверхностей 
может быть высокой, когда прибор 
работает.

 ВНИМАНИЕ!
Если вы заметили дым, выключите 
прибор или выньте его вилку из 
розетки и не открывайте дверцу, 
чтобы затушить пламя. Ни в коем 
случае не используйте воду.

 ВНИМАНИЕ!
Если вы заметили дым, выключите 
прибор или выньте его вилку из 
розетки и не открывайте дверцу, 
чтобы затушить пламя. Ни в коем 
случае не используйте воду.

•	 Не пытайтесь рукой привести в 
движение вращающийся поддон. Это 
может привести к неисправности печи.

•	 Данный прибор не предназначен для 
эксплуатации с помощью внешнего 
таймера или отдельной системы 
дистанционного управления.
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•	 Необходимо следить за тем, чтобы 
вентиляционные отверстия, 
расположенные сверху, сзади, по бокам 
и внизу печи, не были закрыты.

 ВНИМАНИЕ!
Не используйте данную 
микроволновую печь в 
коммерческих целях. Она 
предназначена только для 
домашнего использования.

Безопасное использование 
посуды
Используйте только ту посуду, 
которая подходит для микроволновой 
печи. Искрение во время работы 
микроволновой печи обычно происходит 
из-за использования металлической 
посуды. Продолжительное искрение 
может повредить прибор. Остановите 
программу и проверьте посуду.  
Большинство посуды из стекла, 
стеклокерамики и жаропрочного стекла 
идеально подходит для использования в 
микроволновой печи. Хотя СВЧ волны не 
нагревают большинство изделий из стекла 
и керамики, посуда из этих материалов 
может оказаться горячей за счет 
передачи тепла от разогретой пищи. При 
доставании блюда из микроволновой печи 
рекомендуется использовать прихватку.

Безопасное приготовление
•	 Не разогревайте в микроволновой 

печи продукты в жестяной банке. 
Всегда перекладывайте продукты в 
подходящую емкость.

•	 Не используйте микроволновую 
печь для приготовления во фритюре, 
поскольку температуру жира 
контролировать невозможно и это 
может привести к опасным ситуациям.

•	 В микроволновой печи можно готовить 
попкорн, но только в специальной 
упаковке или предназначенной для 
этого посуде. При приготовлении 
попкорна нельзя оставлять печь без 
присмотра.

•	 Во избежание сильного давления пара 
и взрыва необходимо прокалывать 
продукты с плотной кожурой или 
оболочкой. Например, яблоки, 
картофель, куриная печень и яичные 
желтки.

•	 Содержимое бутылочек и баночек 
с детским питанием необходимо 
перемешать или взболтать и проверить 
температуру перед употреблением, 
чтобы избежать ожогов.

 ВНИМАНИЕ!
Жидкости и другие продукты 
в запечатанных контейнерах 
разогревать нельзя, поскольку они 
могут взорваться.

 ВНИМАНИЕ!
Разогревание в микроволновой 
печи напитков может привести к 
задержанному бурному вскипанию, 
поэтому емкость следует доставать 
из печи с особой осторожностью.

 ВНИМАНИЕ!
При разогревании жидких 
продуктов, например, супов, соусов 
и напитков в микроволновой 
печи имейте в виду, что закипание 
жидкости может произойти без 
видимых признаков кипения (т.е. 
без образования пузырьков на 
поверхности жидкого продукта). 
Это может привести к внезапному 
закипаниюжидкости и переливанию 
через край емкости. Чтобы избежать 
подобного явления, необходимо 
поступать следующим образом: 

1. Старайтесь не использовать емкости с 
ровными стенками и узким горлышком. 

2. Не перегревайте. 

3. Помешайте жидкость, перед тем как 
поставить ее в печь, а затем еще раз 
- по истечении половины времени 
разогревания. 

4. После нагревания дайте жидкости 
постоять еще немного в печи и, 
перемешав еще раз, осторожно 
доставайте.
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 ВНИМАНИЕ!
Некоторые продукты, такие как 
целые яйца, и герметично закрытая 
посуда, например, закрытые 
банки, не следует нагревать в 
микроволновой печи, так как они 
могут взорваться. Иногда при 
приготовлении могут взрываться 
яйца-пашот. Всегда прокалывайте 
желток и накрывайте крышкой, а по 
окончании приготовления дайте 
постоять одну минуту, прежде чем 
снимать крышку.

Вполне нормально, если во время 
приготовления по краям дверцы 
выделяется пар или на двери 
оседает влага. Нормально также, 
если в процессе приготовления 
из-под дверцы просачиваются 
капли воды. Это обычный конденсат, 
появляющийся в результате 
нагревания пищи и не влияющий 
на эффективность работы 

микроволновой печи. Дверь не 
должна герметично закрывать 
камеру печи.

Справочник по применению 
посуды и принадлежностей 
для микроволновой печи
Для приготовления пищи в 
микроволновой печи можно использовать 
большое разнообразие посуды из разных 
материалов. 
В целях вашей собственной безопасности 
и во избежание повреждения посуды и 
микроволновой печи всегда выбирайте 
посуду из материала, подходящего для 
каждого способа приготовления. 
Ниже приведены общие указания.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Посуда и принадлежности 
пригодные для использования

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Посуда и принадлежности 
непригодные для использования 

Материал Посуда Микроволны

Керамика и стекло Посуда из гранулированного стекла

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Посуда из жаростойкого стекла

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Стеклянная посуда с металлической 
отделкой

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Свинцовый хрусталь

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Фарфор Без металлической отделки

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Глиняная посуда 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Пластмасса Жаростойкая посуда для 
микроволновой печи

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Пищевая пленка

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Металл Противень для выпекания

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Алюминиевая фольга 3)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Бумага Чашки, тарелки, полотенца

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Вощеная бумага

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Дерево

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Только в том случае, если нет металлической отделки.
2) Только в том случае, если нет глазури с содержанием металла.
3)  Используйте алюминиевую фольгу только в качестве защитного экрана, избыточное применение 

может вызвать искрение.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Индикаторы на дисплее

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор функции микроволн

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор функции 
автоматического приготовления

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор часов

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор использования 
свыше 50% мощности микроволн

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор использования 
меньше 50% мощности микроволн

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор функции 
размораживания

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор функции гриля

- g - индикатор веса (граммы)

- ml - индикатор количества 
(миллилитры)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - индикатор блокировки

2. Размораживание по весу

3. Часы

4. Размораживание по времени

5. Автоматическое приготовление

6. Пуск

7. Селектор микроволн/гриля

8. Стоп

9. Поворотный регулятор 

Установка текущего времени 
суток:

При первом включении печи на 
дисплее отображается « 00:00 » и 
подается звуковой сигнал.

Часы показывают время в 
24-часовом формате.

1. Нажмите кнопку 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Начнет мигать 
значение часов вместе с символом 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Вращая  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, выберите значение часов. 

3. Нажмите кнопку 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Начнет мигать 
значение минут.

4. Вращайте 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, чтобы выбрать значение 
минут. 

5.  Нажмите кнопку 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, чтобы завершить 
настройку времени суток. На дисплее 
будет мигать « : », а символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 исчезнет. 

Чтобы печь работала, следует 
настроить время суток.

При нажатии в любое время во 
время выполнения настройки 
времени суток, печь вернется к 
предыдущему состоянию.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 



Pyccĸий 75

Приготовление с помощью 
микроволн.
1. Нажмите кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 один раз - на 
дисплее появится « Р100 » и загорятся 
символы 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Цифра 100 означает 
100%, т.е. максимальный уровень 
мощности 800 ватт. 

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, пошагово измените 
мощность микроволн от 100% до 10% 
в следующей последовательности: 
« Р100 », « Р80 », « Р50 », « РЗО » и « Р10 ». 

При достижении мощности 50% или 
меньше загорается символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы подтвердить 
выбор мощности.

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите необходимое 
время приготовления от 0,05 до 95,00 
минут. Обратите внимание:

- Время от 0,05 до 1 минуты 
выбирается с шагом в 5 секунд

- Время от 1до 5 минут выбирается с 
шагом в10 секунд

- Время от 5 до 10 минут выбирается 
с шагом в 30 секунд

- Время от 10 до 30 минут 
выбирается с шагом в 1 минуту

- Время от 30 до 95 минут 
выбирается с шагом в 5 минут

5. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы начать 
приготовление пищи. На дисплее будет 
отображаться время до завершения 
приготовления, а также будет мигать 
символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 и 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 или 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 (в зависимости 
от выбранного уровня мощности). 

Таблица мощности микроволн:

Процент 
мощности

Индикация и 
мощность микроволн

100% P100 = 800 Вт

80% P80 = 640 Вт

50% P50 = 400 Вт

30% P30 = 240 Вт

10% P10 = 80 Вт

Приготовление на гриле.
1. Нажмите кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 один раз - на 
дисплее появится « Р100 » и загорится 
символ 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Цифра 100 означает 
100%, т.е. максимальный уровень 
мощности 800 ватт.

2. Вращайте 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, пока на дисплее не 
появится « О » и не загорится символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы подтвердить 
выбор. 

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите необходимое 
время приготовления на гриле от 0,05 
до 95,00 минут.

- Время от 0,05 до 1 минуты 
выбирается с шагом в 5 секунд

- Время от 1 до 5 минут выбирается с 
шагом в10 секунд

- Время от 5 до 10 минут выбирается 
с шагом в 30 секунд

- Время от 10 до 30 минут 
выбирается с шагом в 1 минуту

- Время от 30 до 95 минут 
выбирается с шагом в 5 минут

5. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 , чтобы начать 
приготовление пищи. На дисплее будет 
отображаться время до завершения 
приготовления и будет мигать символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

По истечении половины выбранного 
времени приготовления на 
гриле дважды прозвучит сигнал, 
напоминающий о необходимости 
перевернуть продукты, чтобы 
они обжарились равномерно. 
Переверните продукты и 
возобновите приготовление 
на гриле, нажав 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Если вы не 
захотите переворачивать продукты, 
цикл приготовления на гриле 
продолжится без прерывания. 

Приготовление в режиме 
комбинирования микроволн и 
гриля
1.  Нажмите кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 один раз - на 
дисплее появится « Р100 » и загорится 
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символ Вёз 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 Цифра 100 означает 
100%, т.е. максимальный уровень 
мощности 800 ватт.

2. Вращайте 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, пока на дисплее 
не появится « 0-1 » или « С-2 » в 
зависимости от предпочтений (см. 
ниже) и загорится символ 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы подтвердить 
выбор. 

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите необходимое 
время приготовления на гриле от 0,05 
до 95,00 минут.  

5. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы начать 
приготовление пищи. На дисплее 
отобразится оставшееся время 
приготовления. Символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 и 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 будут 
мигать.  

Общее время приготовления 
разбивается на отрезки по 30 секунд.

С-1 означает, что для каждого 
30-се- кундного отрезка времени 
применяется мощность микроволн 
440 ватт в течение 16 секунд, а 
затем включается гриль на полную 
мощность на остальные 14 секунд. 
Этот цикл повторяется в течение 
всего выбранного времени 
приготовления.

С2 означает, что для каждого 
30-се- кундного отрезка времени 
применяется мощность микроволн 
288 ватт в течение 11 секунд, а 
затем включается гриль на полную 
мощность на остальные 19 секунд. 
Этот цикл повторяется в течение 
всего выбранного времени 
приготовления.

Функция « плюс 60 секунд ».
1. При нажатии кнопки 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, когда печь 
находится в режиме ожидания, 
т.е. когда она не используется и 
на дисплее отображается время 
суток, автоматически включается 
приготовление/разогревание в 
режиме микроволн на 100% мощности 
800 ватт (Р100) на 60 секунд. На 

дисплее будет мигать символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
При каждом последующем нажатии 
этой кнопки время приготовления 
увеличивается на 60 секунд. 
Максимально допустимое время 
приготовления составляет 95 минут.

2. Если во время приготовления 
в режиме микроволн или 
« размораживания по времени » в 
любой момент нажать кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, то 
время приготовления/размораживания 
увеличится на 60 секунд. Примечание: 
эта функция недоступна, когда печь 
работает в автоматическом режиме, 
т.е. при использовании функций 
« автоматическое размораживание 
по весу » или « автоматическое 
приготовление ».

Автоматическое 
размораживание по весу
1. Нажмите 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.

30  electrolux

, один раз - на дисплее 
появится « с1ЕР 1 » и загорятся 
символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите вес 
размораживаемого продукта в 
граммах, (от 100 г до 2000 г).

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

, чтобы включить функцию 
размораживания. Печь вычислит время 
размораживания и уровень мощности, 
которые обеспечат наилучшие 
результаты размораживания. 
На дисплее будет отображаться 
оставшееся время размораживания и 
будут мигать символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

Размораживание по времени
1. Нажмите  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 oдим paз - на дисплее 
появится « с1ЕР 2 » и загорятся симво- 
лы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, выберите время 
размораживания - макс. 95 минут. 

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

, чтобы включить функцию 
размораживания в ручном режиме. 
На дисплее будет отображаться 
оставшееся время размораживания и 
будут мигать символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 



Pyccĸий 77

Примечание: Для размораживания 
в этом режиме по умолчанию 
используется уровень мощности 
240 ватт (РЗО), который невозможно 
изменить. 

Многоэтапное приготовление
Печь можно настроить на 
размораживание/приготовление в 
два этапа. Если используется функция 
размораживания, она всегда должна быть 
на первом этапе. 
По завершении первого этапа подается 
звуковой сигнал и автоматически 
начинается второй этап.

Автоматические функции не 
могут использоваться в качестве 
одного из этапов. Например: 
чтобы разморозить продукты в 
ручном режиме за 5 минут, а затем 
приготовить их за 7 минут при 
уровне мощности 640 ватт (Р80),

1. Нажмите 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - на дисплее появится 
« с1ЕР 2 » и загорятся символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 , выберите время 
размораживания 5 минут.

3. Нажмите кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 один раз - на 
дисплее появится « Р100 » и загорятся 
символы 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Цифра 100 означает 
800 ватт (100%), т.е. максимальный 
уровень мощности. 

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, выберите 640 ватт (Р80).

5. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы подтвердить 
выбор мощности.

6. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите время 
приготовления 7 минут. 

7. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы запустить двухэ- 
тапную программу. Начнут мигать 
символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 и 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 1-го этапа, а затем 
после звукового сигнала будут 
мигать символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 и 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, указывая на 
выполнение 2-го этапа. 

Отложенный пуск
Печь можно настроить на запуск 
приготовления в определенный момент 

времени, при этом можно использовать 
до двух этапов приготовления. Не 
используйте размораживание в качестве 
одного из этапов.

1. Нажмите кнопку 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 один раз - на 
дисплее появится « Р100 ». При этом 
загорятся символы 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Цифра 100 
означает 100%, т.е. максимальный 
уровень мощности. 

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите уровень 
мощности.

3. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы подтвердить 
выбор мощности. 

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, выберите необходимое 
время приготовления от 0,05 до  
95,00 минут.  

5. Нажмите 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Будет мигать значение 
часов и загорится символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

6. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, выберите час, в который 
вы хотели бы начать приготовление в 
печи. 

7. Нажмите 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Начнет мигать значение 
минут: Нажмите. Начнет мигать 
значение минут:

8. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите минуту, в которую 
вы хотели бы начать приготовление в 
печи.

9. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы завершить 
настройку. На дисплее появится время 
суток вместе с символом 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, который 
будет мигать до наступления времени 
пуска, когда печь дважды подаст 
звуковой сигнал и автоматически 
начнется процесс приготовления. 

По истечении времени 
приготовления печь подаст 
звуковой сигнал 5 раз. Примечание: 
чтобы эта функция работала, 
необходимо настроить время суток.

Защита от доступа детей
Печь можно привести в нерабочее 
состояние, если вы хотите предотвратить 
ее несанкционированное использование, 
например, детьми. В режиме ожидания 
нажмите и удерживайте 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 в течение 3 
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секунд. Вы услышите долгий звуковой 
сигнал, подтверждающий включение 
защиты от доступа детей, а на дисплее 
загорится символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 
Чтобы выйти из режима « защиты от 
доступа детей » нажмите 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 и удерживайте 
в течение 3 секунд. Вы услышите долгий 
звуковой сигнал, подтверждающий 
выключение защиты от доступа детей, а на 
дисплее погаснет символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 

Автоматическое 
приготовление по категории 
продуктов
1. Когдапечь находится в режиме 

ожидания, нажмите 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, чтобы выбрать 
меню автоматических функций « А-1 ». 

2. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

  по часовой стрелке, 
выберите функцию от « А-2 » до 
« А-8 ». Загорится символ 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. 
Примечание: категории продуктов см. в 
нижеследующей таблице.

3. Нажмите , чтобы подтвердить выбор. 

4. Вращая 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, выберите вес продукта в 
граммах. Загорится символ g или ml.

5. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, чтобы начать 
приготовление пищи. 

По завершении процесса 
приготовления звуковой сигнал 
будет подан пять раз, и печь 
выключится. 

Получение информации во 
время эксплуатации
1. Нажмите 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 во время 
приготовления пищи - на дисплее на 
3 секунды отобразится выбранная 
мощность. 

2. В режиме « отложенного пуска » 
нажмите 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - наЗ секунды отобразится 
время начала приготовления, после 
чего снова будет отображаться время 
суток. 
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6

7

8

9
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9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .
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electrolux  17

, 
чтобы проверить время суток, которое 
отобразится на 3 секунды.

Общая информация 
и рекомендации по 
эксплуатации
1. При каждом нажатии кнопки подается 

подтверждающий звуковой сигнал. 
При каждом нажатии кнопки подается 
подтверждающий звуковой сигнал.

2. Начало вращения ручки управления 
сопровождается звуковым сигналом.

3. Если после настройки программы 
приготовления не нажать 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 в течение 
1 минуты, чтобы начать приготовление, 
программа будет отмена, а дисплей 
начнет отображать время суток. 

Таблица функций автоматического приготовления

Меню Вес/порция

А1 - Автоподогрев 200 г, 400 г, 600 г

А2 - Овощи 200 г, 300 г, 400 г

АЗ - Рыба 250 г, 350 г, 450 г

А4 - Мясо 250 г, 350 г, 450 г

А5 - Макароны 50 г (с 450 г воды), 100 г(с 800 г воды)

А6 - Картофель 200 г, 400 г, 600 г

А7 - Пицца 200 г, 400 г

А8 - Суп 200 г, 400 г
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4. По завершении каждого цикла 
приготовления печь подает звуковой 
сигнал пять раз.

5. При открывании дверцы во время 
цикла приготовления работа печи 

приостанавливается. Следует нажать 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .
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vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
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2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
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4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
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, чтобы возобновить приготовление, 
если во время цикла приготовления 
была открыта дверца.  

Советы по использованию 
микроволновой печи
•	 Всегда держите печь в чистоте - 

старайтесь не проливать пищу и не 
забывайте протирать под вращающимся 
стеклянным поддоном, а также 
внутреннюю сторону дверцы.

•	 При приготовлении в микроволновой 
печи желательно использовать круглые 
или овальные емкости с крышкой.

•	 Не используйте металлическую посуду 
или посуду с металлической отделкой. 
Некоторые виды пластмасс могут

•	 плавиться и деформироваться вод 
воздействием разогретой пищи.

•	 Во время приготовления накрывайте 
пищу. Используйте для этого 
стеклянную крышку, тарелку или 
жиронепроницаемую бумагу.

•	 Выпечку, хлеб и подобные продукты 
можно размораживать прямо в корзине 
для хлеба или на бумажном полотенце. 

•	 ЕСЛИ ВЫ намерены разогревать 
замороженные продукты в упаковке, 
ее необходимо вскрыть. Упаковку 
из металла или с металлическими 
элементами использовать в 
микроволновой печи нельзя, за 
исключением случаев, когда она 
специально рекомендована для 
использования в микроволновой печи. 
Снимите металлические зажимы и 
проволоку.

•	 Маленькие кусочки алюминиевой 
фольги можно использовать, чтобы 
накрыть те части, которые легко могут 
перегреться, такие как кончики куриных 
ножек.

•	 Продукты с кожицей или пленкой, 
например, картофель и сосиски, перед 
приготовлением следует проколоть 

вилкой. Не варите в микроволновой 
печи яйца, так как они могут взорваться.

•	 Кладите крупные толстые куски ближе 
к краю посуды и старайтесь нарезать 
продукт на равные по размеру куски. 
Всегда ставьте блюдо по центру печи.

•	 Блюдо будет приготовлено равномерно, 
если его регулярно помешивать или 
переворачивать.

•	 Во избежание переваривания или 
пережаривания, устанавливайте время 
приготовления блюда чуть меньше, 
чем указано в рецепте. Чем больше вес 
продукта, тем дольше он готовится.

•	 Овощи готовьте с небольшим 
количеством воды или без воды вообще.

•	 Используйте меньше соли и специй, чем 
при обычном приготовлении.

•	 Приправляйте блюдо после 
приготовления.

•	 Дайте блюду постоять несколько минут 
в печи после ее выключения, чтобы 
блюдо дошло до готовности.

•	 Перед подачей на стол проверьте, 
полностью ли прогрелось блюдо.

•	 При извлечении горячих блюд из печи 
пользуйтесь прихваткой.

Рекомендации по 
использованию 
микроволновой печи
•	 Размягчение меда 

Если у вас есть банка засахарившегося 
меда, снимите крышку, поставьте банку в 
печь и разогревайте на среднем уровне 
мощности в течение 2 минут.

•	 Растапливание шоколада 
Поломайте 100 г шоколада на 
квадратики, положите в чашку, 
разогрейте на максимальной мощности 
в течение 1-2 минут и хорошо 
перемешайте.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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•	 Размягчение или растапливание 
масла 
Для того чтобы растопить масло, 
понадобится лишь несколько секунд 
работы печи на максимальной 
мощности. Размягчение же масла лучше 
проводить более аккуратно на низком 
уровне мощности.

•	 Подогревание или размягчение 
черствого хлеба 
Включите печь на среднем уровне 
мощности на несколько секунд.

•	 Быстрая очистка чеснока
Разогрейте 3-4 зубчика чеснока на 

высокой мощности в течение 15 секунд. 
Затем сожмите зубок с одного конца и 
держите, пока он не выскочит из шелухи.

•	 Фруктовый сок 
Цитрусовые фрукты дадут больше сока, 
если их нагреть на высокой мощности в 
течение 15 секунд перед выжиманием.

•	 Приготовление каши 
Кашу легко приготовить в той посуде, в 
которой она будет подана на стол, и вам 
не придется отмывать кастрюли после 
приготовления. Следуйте указаниям 
производителя продукта.

Уход за прибором, как правило, 
заключается только в его чистке.

 ВНИМАНИЕ!
Вашу микроволновую печь следует 
чистить регулярно, удаляя все 
остатки пищи. Если не поддерживать 
чистоту в микроволновой печи, ее 
поверхности могут изнашиваться, 
вследствие чего сократится срок 
службы печи и могут возникать 
опасные ситуации.

 ВНИМАНИЕ!
Во время чистки печь должна быть 
отключена от сети электропитания. 
Выньте вилку из розетки или 
выключите электропитание печи.

Запрещается использовать агрессивные 
или абразивные чистящие средства, 
царапающие поверхность металлические 
мочалки или острые предметы, поскольку 
они могут вызывать появление пятен. 
Запрещается чистить струей пара или 
струей воды под давлением.

Принадлежности
Принадлежности надо чистить после 
каждого использования. Если они 
очень грязные, сначала смочите их, 
а затем вымойте с помощью щетки и 
мочалки. Принадлежности можно мыть в 
посудомоечной машине. 

Обеспечьте, чтобы вращающийся поддон 
и соответствующая подставка были 
всегда чистыми. Не включайте печь, если 
вращающийся поддон с соответствующей 
подставкой не стоят на месте.

Передняя поверхность
Обычно для чистки печи достаточно 
влажной тряпки. Если она слишком 
грязная, добавьте в воду для чистки 
несколько капель средства для мытья 
посуды. В завершение вытрите печь сухой 
тряпкой. 
Применяйте средство для чистки стекла 
и мягкую тряпку, не оставляющую 
волокон и ниток. Вытирайте поверхность 
последовательными движениями, не 
прикладывая силы. 
Сразу удаляйте пятна извести, жира, 
крахмала или яичного белка. Под этими 
пятнами может происходить коррозия. Не 
допускайте попадания воды внутрь печи.

Камера печи
После каждого использования печи 
протирайте внутренние стенки влажной 
тряпкой, поскольку так легче всего удалить 
брызги или пятна от пищи, которая 
может прилипать к внутренним стенкам. 
Для удаления трудно выводимой грязи 
применяйте неагрессивное чистящее 
средство. Не применяйте спреи для 

УХОД И ЧИСТКА
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духовок и другие агрессивные или 
абразивные чистящие средства. Дверца 
и передняя поверхность печи должны 
постоянно поддерживаться в идеальной 
чистоте, чтобы дверца открывалась и 
закрывалась как следует. Убедитесь, 
что в вентиляционные отверстия 
микроволновой печи не попадает вода. 
Регулярно вынимайте вращающийся 
поддон вместе с соответствующей 
подставкой и чистите дно камеры, 
особенно после проливания жидкости. 
Не включайте печь, если вращающийся 
поддон и соответствующая подставка не 
стоят на месте. 

Если камера печи очень грязная, поставьте 
стакан воды на вращающийся поддон и 
включите микроволновую печь на 2-3 
минуты на максимальную мощность. 
Исходящий пар размягчит грязь и тогда 
ее можно будет легко убрать с помощью 
мягкой тряпки. Неприятные запахи 
(например, после приготовления рыбы) 
можно легко удалить. Добавьте несколько 
капель лимона в чашку с водой. Положите 
в чашку полную ложку кофе, чтобы вода 
не выкипала. Нагревайте воду в течение 
2-3 минут на максимальной мощности 
микроволн. 

Символ 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.

34  electrolux

 на изделии или на его упаковке 
указывает, что оно не подлежит утилизации 
в качестве бытовых отходов. Вместо этого 
его следует сдать в соответствующий 
пункт приемки электронного и 
электрооборудования для последующей 
утилизации. Соблюдая правила утилизации 
изделия, Вы поможете предотвратить 
причинение окружающей среде и 

здоровью людей потенциального ущерба, 
который возможен в противном случае, 
вследствие неподобающего обращения с 
подобными отходами. За более подробной 
информацией об утилизации этого 
изделия просьба обращаться к местным 
властям, в службу по вывозу и утилизации 
отходов или в магазин, в котором Вы 
приобрели изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Технические данные Значение

Напряжение переменного тока 230-240 В/50 Гц

Потребляемая мощность 1300 Вт

Мощность микроволновой энергии 800 Вт

Мощность гриля 1000 Вт

Частота микроволн 2450 МГц

Габариты (ШхВхГ) 461 х 280 х 273 мм

Объем камеры печи 20 л

Вес 12,6 кг
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•	 Снимите с дверцы все рекламные 
этикетки.

•	 Печь следует устанавливать на 
плоской ровной поверхности. 
Поверхность должна быть достаточно 
прочной, чтобы безопасно выдержать 
вес (12.6 Кд) печи и ее содержимого. 
Печь должна стоять устойчиво во 
избежание возникновения вибрации 
или шума.

•	 Не ставьте печь вблизи источников 
тепла и воды. Хранение вблизи 
таких источников может снизить 
эффективность работы печи и 
привести к ее неисправности, поэтому 
позаботьтесь о том, чтобы печь была 
установлена на удалении от них.

•	 Не закрывайте вентиляционные 
отверстия в верхней части камеры 
и по бокам и ничего не кладите 
на верхнюю панель печи. При 
блокировке вентиляционных 
отверстий во время эксплуатации 
печь может перегреться и выйти из 
строя. Горячий воздух выходит через 
вентиляционные отвер стия, поэтому 
не перекрывайте их и проверьте, 
чтобы между печью и стеной не было 
занавески.

•	 Ставьте печь как можно дальше от 
радиоприемника и телевизора. Данная 
печь соответствует требованиям 
ЕЭС относительно подавления 
радиопомех, но некоторые помехи 
все-таки могут происходить, если 
печь установлена слишком близко 
к радиоприемнику или телевизору, 
поэтому располагайте их как можно 
дальше друг от друга.

•	 Если вы поместили печь в углу, 
оставьте зазор не менее 15 см 
от каждой стены и 15 см над 
микроволновой печью.

ВАЖНО! Печь можно ставить 
практически в любом месте на кухне. 
Проверьте, чтобы печь стояла на плоской 

ровной поверхности, а вентиляционные 
отверстия и поверхность под печью не 
были заблокированы (для достаточной 
вентиляции).

Подключение к электросети
Печь снабжена шнуром питания и 
вилкой для включения в заземленную 
розетку 230-240 У / 50 Нг. Заземление 
снижает опасность в случае короткого 
замыкания. Проверьте, чтобы 
напряжение печи соответствовало 
напряжению в вашей электросети.

Если печь подключена к 
электросети через удлинительный 
шнур, убедитесь, что шнур 
заземлен.

 ВНИМАНИЕ!
Данный прибор нельзя подключать 
к незаземленному источнику 
питания. Свяжитесь с электриком, 
если у вас есть сомнения 
относительно подключения печи 
к электросети или обеспечения ее 
заземления.

 ВНИМАНИЕ!
Данный прибор должен быть 
заземлен. Если данный прибор 
снабжен неразборной вилкой, 
которая не подходит к вашей 
розетке, она должна быть заменена 
изготовителем, специалистом 
авторизованного сервисного 
центра или специалистом с 
равнозначной квалификацией во 
избежание несчастного случая.

 ВНИМАНИЕ!
В случае повреждения шнура 
питания во избежание несчастного 
случая он должен быть заменен 
изготовителем, специалистом 
авторизованного сервисного 
центра или специалистом с 
равнозначной квалификацией.

INSTALACE
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Данное устройство поддерживается 
гарантией Е1ес1го1их в каждой из 
стран, перечисленных на обороте этого 
руководства, в течение срока, указанного 
в гарантии на устройство или в ином 
определенном законом порядке.В 
случае вашего перемещения из одной 
из этих стран в любую другую из 
нижеперечисленных стран,гарантия на 
устройство переместится вместе с вами 
при условии соблюдения следующих 
требований:

•	 Гарантия на устройство начинает 
действовать с даты, когда вы 
впервые приобрели это устройство, 
подтверждением которой 
будет служить предъявление 
действительного удостоверяющего 
покупку документа, выданного 
продавцом устройства.

•	 Гарантия на устройство действует 
в течение того же срока и в 
пределах того же объема работ 
и конструктивных частей, какие 

действуют в новой стране вашего 
проживания применительно к данной 
конкретной модели или серии 
устройств.

•	 Гарантия на устройство является 
персональной для первоначального 
покупателя этого устройства и 
не может быть передана другому 
пользователю.

•	 Устройство установлено и 
используется в соответствии с 
инструкциями, изданными Е1ес1го1их, 
только в пределах домашнего 
хозяйства, т.е. не используется в 
коммерческих целях.

•	 Устройство установлено в 
соответствии со всеми применимыми 
нормативными документами, 
действующими в новой стране вашего 
проживания.

Положения настоящей Европейской 
Гарантии не нарушают никаких предоста- 
вленых вам по закону прав.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ
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MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe 
skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme 
mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. 
Vitajte vo svete Electrolux.

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
 Všeobecné informácie a tipy.
 Ochrana životného prostredia.

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH  
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .................................................................................... 85
POPIS VÝROBKU ................................................................................................... 88
PREVÁDZKA ........................................................................................................... 88
UŽITOČNÉ RADY A TIPY ........................................................................................ 93
OŠETROVANIE A ČISTENIE .................................................................................... 94
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................... 95
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ................................................................... 95
INŠTALÁCIA ............................................................................................................ 95
EURÓPSKA ZÁRUKA .............................................................................................. 96 

Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com 

Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration

Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne 
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
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 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
STAROSTLIVO SI ICH 
PREŠTUDUJTE A ODLOŽTE NA 
PRÍPAD POTREBY
•	 Zabudovaný bezpečnostný spínač 

bráni zapnutiu mikrovlnnej rúry, keď 
sú jej dvierka otvorené.

•	 Nemanipulujte s ním, ani sa 
nepokúšajte rúru uviesť do činnosti, 
ak sú jej dvierka otvorené, pretože 
by ste sa tým mohli vystaviť 
mikrovlnnému žiareniu.

•	 Nedovoľte, aby sa zvyšky jedál, 
ani zvyšky čistiaceho prostriedku 
usadzovali sa plochách tesnenia 
dvierok. Pokyny na čistenie nájdete v 
časti čistenie a starostlivosť.

•	 Je veľmi dôležité, aby sa 
dvierka zatvárali správne a aby 
neboli poškodené: (1) dvierka 
(zdeformované), (2) závesy a západky 
(zlomené alebo vykývané), (3) 
tesnenie dvierok a povrch tesnenia.

 VAROVANIE
Ak sú poškodené dvierka, 
závesy/západky alebo tesnenie 
dvierok, mikrovlnnú rúru nesmiete 
používať, kým je neopraví 
pracovník autorizovaného servisu.

 VAROVANIE
Je nebezpečné, aby túto rúru 
ktokoľvek opravoval alebo 
upravoval, okrem výrobcom 
vyškoleného pracovníka servisu. 
Keď treba rúru opraviť, zavolajte 
najbližšie autorizované servisné 
stredisko.

•	 Nikdy neodmontujte vonkajšie 
kryty, dvierka ani ovládací panel. 
Ak tak urobíte, môže to spôsobiť 
nebezpečenstvo mimoriadne 
vysokého dotykového napätia.

•	 Túto rúru možno nainštalovať 
alebo umiestniť iba na miestach 
zodpovedajúcich „pokynom na 
inštaláciu“ uvedeným v tomto návode.

•	 Spotrebič používajte výhradne 
na určené účely podľa popisu v 
tomto návode. V tomto spotrebiči 
nepoužívajte korozívne chemikálie. 

Tento druh rúry je špeciálne 
určený na ohrievanie, varenie a 
rozmrazovanie potravín. Nie je určený 
na priemyselné, laboratórne využitie 
ani obchodné využitie, v opačnom 
prípade záruka stráca platnosť.

•	 Rúru nepoužívajte, keď je prázdna. Ak 
v rúre nie sú potraviny ani voda, ktoré 
by pohlcovali mikrovlnnú energiu, 
magnetrón by sa mohol poškodiť.

•	 Tento spotrebič sa nesmie používať 
vonku. Tento spotrebič sa nesmie 
používať v blízkosti vody.

•	 Nepokúšajte sa sušiť v mikrovlnnej 
rúre odevy ani noviny. Tieto predmety 
by sa mohli vznietiť.

•	 Vnútro rúry nepoužívajte na 
skladovacie účely. Keď rúru 
nepoužívate, nenechávajte v nej 
papierové predmety, kuchynské 
pomôcky ani potraviny.

•	 Pri používaní rúry môžu prístupné 
povrchy rúry dosiahnuť vysokú 
teplotu.

 VAROVANIE
Ak spozorujete dym, spotrebič 
vypnite alebo ho odpojte od 
elektrickej siete a nechajte dvierka 
zatvorené, aby sa plameň zahasil. 
Nikdy nepoužívajte na hasenie 
vodu.

 VAROVANIE
Tento spotrebič nie je vhodný na 
použitie pre deti alebo osoby so 
zníženými fyzickými, senzorickými 
alebo duševnými schopnosťami, 
ani pre osoby s nedostatočnými 
skúsenosťami a vedomosťami, ak 
nie je zabezpečený dohľad alebo 
poučenie o používaní spotrebiča.

•	 Neotáčajte otočný tanier ručne nasilu. 
Mohlo by to spôsobiť poruchu.

•	 Spotrebič nie je určený na obsluhu 
prostredníctvom vonkajšieho 
časového spínača ani samostatného 
systému diaľkového ovládania.

•	 Dávajte pozor, aby sa neupchali 
vetracie otvory navrchu, na zadnej 
strane, naboku ani na dne rúry.



86 www.electrolux.com

 VAROVANIE
Nepoužívajte túto rúru na 
komerčné účely. Táto rúra je 
určená výhradne na používanie v 
domácnosti.

Bezpečné pomôcky
Používajte výhradne kuchynské 
pomôcky vhodné na použitie v 
mikrovlnnej^ rúre. Iskrenie v rúre po 
zapnutí mikrovín zvyčajne spôsobuje 
používanie kovových pomôcok. 
Dlhodobé iskrenie však môže spotrebič 
poškodiť. Zastavte program a 
skontrolujte použitú pomôcku.

Väčšina pomôcok zo skla, sklokeramiky 
a tepelne odolného skla sa vynikajúco 
hodí na používanie v mikrovlnnej rúre. 
Hoci mikrovln- ná energia nezohrieva 
väčšinu sklenených a keramických 
predmetov, tieto pomôcky sa môžu 
zohrievať prestupom tepla z potravín do 
nádoby. Pri vyberaní nádob z rúry sa 
odporúča používať ochranné rukavice 
alebo chňapky.

Potravinová bezpečnosť
•	 V mikrovlnnej rúre neohrievajte 

potraviny v konzervách. Jedlo vždy 
preložte do vhodnej nádoby.

•	 V mikrovlnnej rúre by ste nemali 
smažiť jedlá, pretože sa nedá 
kontrolovať teplota tuku, čo môže 
spôsobiť nebezpečnú situáciu.

•	 V mikrovlnnej rúre možno pripravovať 
aj pukance, avšak iba v špeciálnych 
obaloch alebo pomocou špeciálnych 
pomôcok určených na tento účel. 
Pri tejto operácii je vždy potrebný 
dohľad.

•	 Potraviny s nepriepustnou kôrkou 
alebo blanou poprepichujte, aby sa 
predišlo tvorbe pary a ich prasknutiu. 
Príkladom potravín, ktoré treba 
poprepichovať, sú jablká, zemiaky, 
kuracie pečienky alebo žítka vajíčok.

•	 Obsah dojčenských fliaš a nádob s 
dojčenskou potravou premiešajte 
alebo potraste a pred kŕmením 

skontrolujte ich teplotu, aby ste 
predišli popáleniu.

 VAROVANIE
Kvapaliny ani iné potraviny sa 
nesmú ohrievať v uzavretých 
nádobách, pretože by mohli 
vybuchnúť.

 VAROVANIE
Ohrievané nápoje môžu náhle 
prudko vyvrieť, preto s nádobou 
zaobchádzajte opatrne.

 VAROVANIE
Kvapaliny ohrievané v mikrovlnnej 
rúre, ako sú polievky, omáčky 
a nápoje, sa môžu prehriať nad 
bod varu bez tvorenia bubliniek. 
Horúca kvapalina by mohla 
prudko vyvrieť. Aby ste tomu 
predišli, dodržiavajte nasledujúce 
pokyny:

1. Nepoužívajte úzke nádoby s rovnými 
stenami a úzkym hrdlom.

2. Kvapaliny neprehrievajte.

3. Pred vložením nádoby do rúry a 
v polovici doby ohrevu kvapalinu 
premiešajte.

4. Po ohreve nechajte kvapalinu v 
rúre krátko odstáť, pred opatrným 
vybratím nádoby ju znova pozorne 
premiešajte.

 VAROVANIE
Niektoré výrobky, ako celé 
vajíčka a uzavreté nádoby - 
napr. uzavreté sklenené poháre 
- môžu prasknúť, preto by sa 
nemali ohrievať v rúre. Niekedy 
môžu počas prípravy vybuchnúť 
aj varené vajíčka. ZÍtok vždy 
prepichnite, potom ho prikryte 
a pred odstránením pokrievky 
nechajte odstáť jednu minútu.

Počas varenia je normálne, ak 
okolo dvierok uniká para, ak sa 
dvierka zahmlia alebo ak sa na 
spodnej strane dvierok objavia 
kvapky vody. Je to iba skonden- 
zovaná voda vznikajúca pri 
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ohreve jedál, ktorá nemá vplyv na 
bezpečnosť rúry. Dvierka nemajú 
dokonale utesňovať vnútro rúry.

Príručka na používanie 
kuchynských pomôcok a 
príslušenstva
Pri príprave jedál v mikrovlnnej rúre 
možno používať rôzne pomôcky. Pre 

vašu bezpečnosť a na predídenie 
poškodenia pomôcok a vašej rúry 
zvoľte vhodné pomôcky a materiály pre 
každú metódu varenia. 
Dolu uvedený zoznam vám poslúži ako 
všeobecná príručka.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Pomôcky a príslušenstvo, ktoré 
možno používať

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Pomôcky a príslušenstvo, 
ktorých sa treba vystríhať

Materiál Pomôcky Mikrovlny

Keramika a sklo Sklokeramický riad

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Varné sklo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Sklenený riad s kovovými 
dekoráciami

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Olovnatý krištáľ

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Porcelán Bez kovových dekorácií

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Keramika 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plast Riad určený pre mikrovlnné rúry

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plastové obaly 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Kov Plech na pečenie

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Alobal 3) 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Papier Šálky, taniere, utierky

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Voskový papier 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Drevo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Iba bez kovových dekorácií.
2) Iba bez glazúry s obsahom kovu.
3) Alobal používajte iba na zakrývanie, nadmerné použitie môže spôsobiť iskrenie.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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1. Indikácie

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkcie mikrovín

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Indikátor funkcie 
automatického varenia

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor hodín

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor mikrovín nad 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor mikrovín pod 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkcie 
rozmrazovania

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor funkcie grilu

- g - Indikátor hmotnosti (gramy)

- ml - Indikátor objemu (mililitre)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Indikátor zámku

2. Rozmrazovanie nastavením 
hmotnosti

3. Hodiny

4. Rozmrazovanie nastavením doby

5. Automatické varenie

6. Štart

7. Prepínač mikrovlny / gril

8. Zastaviť

9. Otočný ovládač

Nastavenie ‚presného času‘ 
na hodinách:

Pri prvom zapnutí sa na displeji 
hodín zobrazí údaj ‚00:00‘ a 
zaznie ‚pípnutie‘.

Hodiny sa budú zobrazovať v 24-
hodi- novom formáte

1. Stlačte tlačidlo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Budú blikať číslice 
označujúce hodiny spoločne so 
symbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte hodiny. 

3. Stlačte tlačidlo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Číslice minút 
budú blikať: 

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte minúty. 

5. Stlačením tlačidla 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ukončte 
nastavenie ‚presného času‘. Na 
displeji bude blikať ‚:‘ a symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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zmizne. 

Aby rúra fungovala, musí byť 
nastavený ‚presný čas‘.

PREVÁDZKA

POPIS VÝROBKU 
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Počas procesu nastavenia 
‚presného času‘ sa stlačením 
ovládača rúra vráti k 
predchádzajúcemu stavu.

Varenie mikrovlnami.
1. Raz stlačte tlačidlo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, na displeji 
sa zobrazí ‚P100‘ a rozsvietia sa 
symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 indikuje 100%, 
teda maximálne nastavenie výkonu 
800 wattov. 

2. Otáčaním 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 môžete postupne 
zmeniť mikrovlnný výkon zo 100% 
na 10% takto: ‚P100‘, ‚P80‘, ‚P50‘, 
‚P30‘ a ‚P10‘ 

Symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 sa rozsvieti, keď je 
výkon mi- krovín nastavený na 
menší ako 50% výkon

3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potvrďte 
nastavenie výkonu. 

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte požadovanú 
dobu varenia v rozmedzí 0.05 až 
95.00, pričom nezabudnite, že

- nastavená doba v rozmedzí 0,05 
až 1 minúty sa bude zvyšovať s 
krokom 5 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí 1 až 
5 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 10 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí  
5 až 10 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 30 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí 10 
až 30 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 1 minúty

- nastavená doba v rozmedzí 30 
až 95 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 5 minút.

5. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sa zapne varenie. Na 
di- spelji vľavo sa bude zobrazovať 
nastavená doba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a blikajúci 
symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 alebo 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 (v závislosti od 
úrovne nastaveného výkonu). 

Tabuľka mikrovlnného 
výkonu:

Percentuálny 
podiel výkonu

Indikácia a výkon

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Grilovanie.
1. Raz stlačte tlačidlo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, na displeji 
sa zobrazí ‚P100‘ a rozsvieti sa 
symbol 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 indikuje 100%, 
teda maximálne nastavenie výkonu 
800 wattov. 

2. Otáčajte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, kým sa na displeji 
nezobrazí ‚G‘ a nerozsvieti sa 
symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17
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3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potvrďte voľbu.

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte požadovanú 
dobu grilovania v intervale 0.05 až 
95.00 

- nastavená doba v rozmedzí 0,05 
až 1 minúty sa bude zvyšovať  
s krokom 5 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí 1 až 
5 minút sa bude zvyšovať  
s kroko 10 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí 5 až 
10 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 30 sekúnd

- nastavená doba v rozmedzí 10 
až 30 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 1 minúty

- nastavená doba v rozmedzí 30 
až 95 minút sa bude zvyšovať  
s krokom 5 minút

5. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 sa zapne príprava 
jedla. Na displeji sa vľavo zobrazí 
doba prípravy jedla a blikajúci 
symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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po uplynutí polovice nastavenej 
doby grilovania rúra dvakrát 
‚pípne‘, aby vás upozornila, 
že jedlo treba obrátiť, aby sa 
ugrilovalo rovnomerne. Jedlo 
otočte a znovu zapnite grilovanie 
stlačením tlačidla . Ak jedlo 
neobrátite, cyklus grilovania bude 
pokračovať bez prerušenia 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 

Príprava jedla kombináciou 
mikrovín a grilovania.
1. Raz stlačte tlačidlo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, na displeji 
sa zobrazí ‚P100‘ a rozsvieti sa 
symbol 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 indikuje 100%, 
teda maximálne nastavenie výkonu 
800 wattov. 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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2. Otáčajte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, kým sa na displeji 
nezobrazí ‚C-1‘ alebo ‚C-2‘, podľa 
želania (pozrite nižšie) a nerozsvietia 
sa symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potvrd‘te voľbu.

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte želnú dobu 
grilo- vania v intervale 0.05 až 95.00 

5. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sa zapne príprava 
jedla. Na displeji sa zobrazí 
zostávajúca doba. Oba symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 budú blikať. 

Celková doba prípravy 
jedla sa bude skracovať v 
30-sekundových úsekoch.

C-1 znamená, že v rámci každého 
30- sekundového úseku sa počas 
16 sekúnd bude aplikovať  
440 wattový výkon mikrovín a 
počas zostávajúcich 14 sekúnd sa 
zapne gril pri plnom výkone. Tento 
cyklus sa aplikuje počas celej 
nastavenej doby prípravy jedla.

C-2 znamená, že v rámci každého 
30- sekundového úseku sa počas 
11 sekúnd bude aplikovať  
288 wattový výkon mikrovín a 
počas zostávajúcich 19 sekúnd sa 
zapne gril pri plnom výkone. Tento 
cyklus sa aplikuje počas celej 
nastavenej doby prípravy jedla.

Funkcia ‚plus 60 sekúnd‘
1. Stlačením tlačidla 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, pokiaľ je rúra v 
pohotovostnom režime, teda pokiaľ 
sa nepoužíva a zobrazuje sa na nej 
‚presný čas‘, sa automaticky zapne 
mikrovlnné varenie / ohrev pri 100% 
nastavení s výkonom 800 wattov 
(P100) na 60 sekúnd. Na displeji 
bude blikať symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Každým 
ďalším stlačením tohto tlačidla sa 
k nastavenej dobe prípravy jedla 
pridá ‚60 sekúnd‘. Maximálna doba 
varenia sa dá nastaviť na 95 minút. 

2. Počas mikrovlnného varenia alebo 
‚rozmrazovania podľa nastavenej 
doby‘ sa stlačením tlačidla 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 v 
ľubovoľnom čase predĺži nastavená 
doba varenia / rozmrazovania o  
60 sekúnd. Poznámka: táto funkcia 
nie je k dispozícii pri používaní 
rúry v automatickom režime, 
teda pri ‚rozmrazovaní v závislosti 
od hmotnosti‘ alebo pri funkcii 
‚automatické varenie‘. 

Automatické rozmrazovanie 
nastavením hmotnosti
1. Stlačte 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 raz, na displeji sa zobrazí 
‚dEF 1‘ a rozsvietia sa symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Otáčaním 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  nastavte hmotnosť 
mrazených jedál, ktoré chcete 
rozmraziť, v gramoch. (v rozmedzí 
100 g až 2000 g)

3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sa zapne automatická 
funkcia rozmrazovania. Rúra 
vypočíta dobu rozmrazovania a 
požadovaný výkon na dosiahnutie 
dokonalého rozmrazenia jedla. 
Na displeji sa bude zobrazovať 
zostávajúca doba rozmrazovania a 
blikajúce symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

Rozmrazovanie nastavením 
doby
1. Stlačte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, na displeji sa zobrazí 
‚dEF 2‘ a rozsvietia sa symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.
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2. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte dobu 
rozmrazovania - max. 95 minút.

3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zapnete funkciu 
manuálneho rozmrazovania. 
Na displeji sa bude zobrazovať 
zostávajúca doba rozmrazovania a 
blikajúce symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Poznámka: Pre tento režim 
rozmrazovania je nastavený výkon 
240 wattov (P30) a nedá sa zmeniť. 

Viacstupňové varenie
Rúra sa dá nastaviť na rozmrazovanie / 
varenie v dvoch stupňoch. 
Ak použijete funkciu rozmrazovania, 
mala by predstavovať prvý stupeň. 
Ukončenie prvého stupňa oznámi 
‚pípnutie‘ a druhý stupeň potom začne 
automaticky.

Automatické funkcie sa nedajú 
použiť ako žiaden stupeň. 
Napríklad: Pri manuálnom 
rozmrazovaní počas 5 minút a 
potom varení počas 7 minút pri 
640 wat- toch (P80),

1. Stlačte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, na displeji sa zobrazí 
‚dEF 2‘ a rozsvietia sa symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte dobu 
rozmrazovania počas 5 minút.

3. Raz stlačte tlačidlo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, na displeji 
sa zobrazí ‚P100‘ a rozsvietia sa 
symboly 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 indikuje 100%, 
teda maximálne nastavenie výkonu 
800 wattov.

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte 640 wattov 
(P80). 

5. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 na potvrd‘te voľbu. 

6. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte dobu varenia 
7 minút. 

7. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zapnite dvojstupňový 
program. Symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pre 
stupeň 1 budú blikať a po ‚pípnutí‘ 
budú blikať symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, čo 
bude znamenať, že začal stupeň 2. 

Odloženie zapnutia.
Rúra sa dá nastaviť tak, aby začala 
prípravu jedla v nastavenom čase a dajú 
sa použiť až dva stupne prípravy jedla. 
V žiadnom prípade sa nedá použiť na 
ozmrazovanie.

1. Raz stlačte tlačidlo 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, na dispelji 
sa zobrazí ‚P100‘. Rozsvietia sa 
symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 100 indikuje 100%, 
teda maximálne nastavenie výkonu. 

2. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 zvoľte výkon. 

3. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 na potvrd‘te voľbu 
výkonu.

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zvoľte požadovanú 
dobu prípravy jedla v rozmedzí 0.05 
až 95.00

5. Stlačte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Budú blikať číslice hodín 
a rozsvieti sa symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 

6. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte hodinu, o 
ktorej sa má začať príprava jedla. 

7. Stlačte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Budú blikať číslice minút. 
Stlačte . Budú blikať číslice minút.

8. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavte minúty času, 
kedy sa má začať príprava jedla.

9. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 ukončte nastavenie. 
Na displeji sa zobrazí presný čas 
spoločne s blikajúcim symbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Zostane na displeji, pokiaľ sa 
nedosiahne nastavený čas, kedy 
rúra dvakrát ‚pípne‘ a automaticky 
začne príprava jedla. 

Po ukončení cyklu prípravy jedla 
rúra ‚pípne‘ 5-krát. Poznámka: 
Aby sa mohla aktivovať táto 
funkcia, musí byť nastavený 
‚presný čas‘.

Bepečnosť detí.
Rúru môžete zaistiť proti náhodnému 
používaniu, napr. aby ste zabránili 
deťom, aby používali spotrebič, keď 
je v ‚pohotovostnom‘ režime, stlačte a 
podržte stlačené tlačidlo 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 3 sekundy. 
Bude počuť dlhé ‚pípnutie‘, ktoré 
oznamuje aktiváciu detskej poistky a na 
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displeji sa rozsvieti symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Aby ste režim ‚detskej poistky‘ zrušili, 
stlačte a podržte 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 3 sekundy. Bude 
počuť dlhé ‚pípnutie‘, ktoré oznamuje 
zrušenie detskej poistky a z displeja 
zmizne symbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

Automatické varenie 
nastavením kategórie
1. Keď je rúra v pohotovostnom 

režime, stlačením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  zvolíte 
automatickú ponuku ‚A-1‘. 

2. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 smerom vpravo 
môžete nastaviť A-2 až ‚A-8‘. 
Rozsvieti sa 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Poznámka: 
kategórie potravín nájdete v tabuľke 
nižšie. 

3. Stlačením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 potvrd‘te voľbu. 

4. Otočením 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 zvoľte hmotnosť 
potravín v gramoch. Rozsvieti sa g 
alebo ml.

5. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zapnete varenie. 

Po ukončení prípravy jedla zaznie 
päťkrát ‚pípnutie‘ a rúra sa vypne.

Vyhľadanie informácií počas 
používania.
1. Stlačením 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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  na počas varenia 
sa na 3 sekundy na displeji zobrazí 
nastavený výkon.

2. V režime ‚odloženého štartu‘ stlačte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 , čím sa na 3 sekundy zobrazí čas 
zapnutia varenia, potom sa znovu 
bude zobrazovať presný čas.

3. Ak počas varenia stlačíte 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

, 
skontrolujete aktuálny ‚presný čas‘, 
ktorý sa zobrazí na 3 sekundy. 

Všeobecné informácie a 
pokyny pre používateľa.
1.  Pri každom stlačení tlačidla zaznie 

‚pípnutie‘, ktoré potvrdí úkon. 

Pri každom stlačení tlačidla zaznie 
‚pípnutie‘, ktoré potvrdí úkon.

2. Začiatok otáčania ovládača 
sprevádza ‚pípnutie‘.

3. Po nastavení ľubovoľného programu 
varenia, ak nestlačíte 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 do 1 minúty 
ane-spustíte varenie, nastavenie sa 
zruší a zobrazí sa ‚presný čas‘. 

4. Po ukončení každého cyklu varenia 
zaznie päťkrát ‚pípnutie‘.

5. Otvorením dvierok počas cyklu 
varenia sa činnosť rúry preruší. 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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musíte stlačiť na obnovu cyklu 
varenia po prerušení otvorením 
dvierok. 

Tabuľka automatického varenia

Ponuka Hmotnosť / Porcia

A1 - Automatický ohrev 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Mäso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Cestoviny 50 g (so 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Zemiaky 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polievka 200 g, 400 g
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Rady na používanie mikrovín
•	 Vždy udržiavajte rúru v čistote - 

nedovoľte, aby jedlá vykypeli a 
nezabudnite vyčistiť od zvyškov aj 
priestor pod skleneným otočným 
tanierom a vnútro dvierok.

•	 Pri varení v mikrovlnnej rúre 
uprednostňujte okrúhle alebo oválne 
nádoby s pokrievkou.

•	 Nepoužívajte kovové, ani kovom 
zdobené varné nádoby. Niektoré 
plastové materiály môžu horúce 
potraviny roztaviť alebo zdeformovať.

•	 Pri varení potraviny prikryte. Používajte 
sklenenú pokrievku, tanier alebo 
papier na pečenie.

•	 Cesto, chlieb a pod. možno 
rozmrazovať priamo v košíku na chlieb 
alebo v papierovej utierke.

•	 Ak mrazené potraviny ohrievate 
v obale, obal treba otvoriť. Obaly 
obsahujúce kov alebo kovové ozdoby 
nepoužívajte, ak to nie je výslovne 
odporúčané. Odstráňte kovové 
príchytky a drôtené uzávery.

•	 Na prikrytie častí, ktoré sa ľahko 
prehrievajú, napr. kuracích nôh, možno 
použiť malé kúsky alobalu.

•	 Potraviny s kôrkou alebo kožou treba 
po- prepichovať vidličkou - napr. 
zemiaky a klobásky. V mikrovlnnej rúre 
nevarte vajíčka, mohli by vybuchnúť.

•	 Veľké, hrubšie kúsky ukladajte bližšie 
k okraju varnej nádoby. Pokúste sa 
pokrájať potraviny na rovnako veľké 
kúsky. Potraviny vždy uložte do stredu 
rúry.

•	 Jedlo sa uvarí rovnomerne, ak ho 
niekoľkokrát premiešate a obrátite.

•	 Aby ste predišli prevareniu, nastavujte 
vždy kratšiu dobu prípravy, ako je 
uvedené v recepte. Čím je väčšie 
množstvo potravín, tým dlhšia doba 
varenia je potrebná.

•	 Zeleninu varte len s minimálnym 
množstvom alebo úplne bez vody.

•	 Používajte menej soli a korenia ako pri 
“bežnom” varení.

•	 Dochucujte až po varení.
•	 Po vypnutí rúry nechajte jedlo niekoľko 

minút “odstáť”, jedlo sa ešte dovarí a 
výsledky sú rovnomernejšie.

•	 Pred podávaním skontrolujte, či je 
jedlo rovnomerne a dostatočne teplé.

•	 Pri vyberaní riadu a jedál z rúry 
používajte držiaky a chňapky.

Tipy pri použití mikrovín
•	 Zmäkčovanie medu 

Ak máte pohár medu, ktorý 
skryštalizoval, odstráňte viečko a 
vložte pohár do rúry. Nastavte stredný 
mikrovlnný výkon na 2 minúty.

•	 Roztápanie čokolády 
Polámte 100 g čokolády na štvorčeky, 
vložte ich do misky a ohrievajte 
pri vysokom výkone 1 - 2 minúty, 
poriadne premiešajte.

•	 Zmäkčovanie alebo roztápanie 
masla  
Na roztopenie treba niekoľko sekúnd 
pri vysokom výkone. Maslo sa 
najlepšie zmäkčí pri nízkom výkone.

•	 Osvieženie alebo zohriate chleba 
Použite stredný výkon niekoľko 
sekúnd.

•	 Jednoduché ošúpanie cesnaku
Ohrejte 3 alebo 4 strúčiky cesnaku pri 
vysokom výkone 15 sekúnd. Zatlačte 
na jeden koniec, kým sa strúčik 
neuvoľní.

•	 Ovocná šťava 
Citrusy vydajú viac šťavy, ak ich pred 
vytlačením ohrejete pri vysokom 
výkone počas 15 sekúnd.

•	 Varenie ovsenej kaše 
Ovsenú kašu ľahko uvaríte v miske na 
podávanie, aby ste nemuseli umývať 
celý hrniec. Postupujte podľa pokynov 
výrobcu.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY
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Na údržbu rúry sa vyžaduje iba čistenie.

 VAROVANIE
Vašu mikrovlnnú rúru by ste mali 
čistiť pravidelne odstránením 
všetkých zvyškov jedla. Ak by 
ste rúru neudržiavali čistú, mohol 
by sa poškodiť jej povrch, čo by 
mohlo skrátiť dobu jej životnosti a 
spôsobiť nebezpečné situácie.

 VAROVANIE
Rúru by ste mali čistiť, keď je 
vypnutá. Vytiahnite zástrčku zo 
zásuvky elektrickej siete.

Nepoužívajte agresívne, abrazívne 
čistiace prostriedky ani ostré predmety, 
pretože by mohli spôsobiť škvrny. 
Nepoužívajte prístroje čistiace prúdom 
pary alebo vysokým tlakom vody.

Príslušenstvo
Príslušenstvo očistite po každom 
použití. Ak je veľmi špinavé, najprv 
ho namočte a potom použite kefku a 
špongiu. Príslušenstvo sa dá umývať v 
umývačke riadu.  
Uistite sa, že otočný sklenený tanier 
a príslušný držiak sú vždy čisté. Rúru 
nezapínajte, ak otočný tanier a príslušný 
držiak nie sú na mieste.

Predný povrch
Bežne stačí rúru poutierať vlhkou 
handričkou. Ak je veľmi špinavá, 
pridajte do čistej vody niekoľko kvapiek 
prípravku na umývanie riadu. Potom 
rúru poutierajte suchou handrou. 
Použite prípravky na čistenie skla a 
mäkkú utierku, ktorá nezanecháva 
žiadne vlákna. Povrch poutierajte po 

celej šírke, netlačte. Okamžite odstráňte 
stopy vodného kameňa, mastnotu, 
škrob a škvrny od vaječného bielka. 
Pod uvedených škvrnami sa môže 
vytvoriť hrdza.  
Nedovoľte, aby do rúry vnikla voda.

Vnútorný priestor rúry na 
pečenie
Po každom použití rúry vyčistite jej 
vnútorné steny vlhkou handrou, pretože 
toto je najjednoduchší spôsob, ako 
odstrániť zvyšky jedál a škvrny, ktoré by 
sa ináč mohli priškvariť vnútri. 
Na čistenie zaschnutých škvŕn použite 
neagresívne čistiace prostriedky. 
Nikdy nepoužívajte spreje na rúry ani 
iné agresívne alebo abrazívne čistiace 
prostriedky. Vždy udržiavajte dvierka a 
predný okraj rúry dokonale čisté, aby sa 
zaručilo správne otváranie a zatváranie 
dvierok. Uisite sa, že vo vetracích 
otvorov rúry nevnikne voda. 
Pravidelne vyberajte otočný tanier a 
príslušný držiak a vyčistite dno rúry, 
predovšetkým, ak sa v rúre niečo vylialo. 
Rúru nezapínajte, ak otočný tanier a 
príslušný držiak nie sú na mieste. Ak je 
vnútro rúry veľmi špinavé, položte na 
otočný tanier pohár s vodou a zapnite 
mikrovlnnú rúru na 2 alebo 3 minúty pri 
maximálnom výkone. Uvoľnená para 
zmäkčí zaschnuté škvrny, ktoré sa 
potom budú dať ľahšie očistiť mäkkou 
handrou. Nepríjemné pachy (napr. 
po varení rýb) sa dajú jednoducho 
odstrániť. Do šálky s vodou pridajte 
niekoľko kvapiek citrónovej šťavy. Vložte 
do nej kávovú lyžičku, aby voda nevy- 
vrela. Ohrievajte vodu 2 až 3 minúty pri 
maximálnom mikrovlnnom výkone. 

OŠETROVANIE A ČISTENIE
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Symbol 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 na výrobku alebo na jeho 
obale, návode na použitie a záručnom 
liste znamená, že s výrobkom sa nesmie 
zaobchádzať ako s komunálnym 
odpadom. Namiesto toho je potrebné 
ho odovzdať do najbližšieho zmluvného 
zberného dvora vykonávajúceho 
zber odpadu z elektrozariadení za 
účelom jeho ďalšieho zhodnotenia 
a spracovania, prípadne predajni pri 

kúpe nového výrobku, ak táto predajňa 
uskutočňuje spätný odber. Prispejte 
preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený 
a zneškodnený environmentálne 
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo 
jeho negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie 
informácie nájdete na internetovej 
stránke www.envidom.sk.

•	 Z dvierok odstráňte všetky reklamné 
nálepky.

•	 Rúru treba nainštalovať na plochom 
a vodorovnom povrchu. Povrch musí 
byť dosť pevný, aby bezpečne uniesol 
hmotnosť rúry (12,6 Kg) a jej obsah. 
Aby ste predišli vzniku vibrácií a hluku, 
rúra musí byť v stabilnej polohe.

•	 Rúra sa nesmie nachádzať v blízkosti 
zdrojov tepla a vody. Pôsobenie tepla 
a vody môže znížiť účinnosť rúry 
a môže spôsobiť poruchy. Dbajte, 
aby bola rúra nainštalovaná ďalej od 
tepelných zdrojov a od vody.

•	 Neprikrývajte vetracie otvory na vrchu 
a na bokoch. Na rúru nič neklaďte. 
Ak sa zakryjú vetracie otvory 
zapnutej rúry, rúra sa môže prehriať 
a môžu vznikať poruchy. Z vetracích 
otvorov uniká horúci vzduch. Preto 

skontrolujte, či nie sú zakryté alebo či 
sa medzi rúru a zadnú stenu nemôžu 
dostať záclony.

•	 Rúru umiestnite čo najďalej od rádia 
a do televízora. Táto rúra vyhovuje 
podmienkam EHS o potlačení 
rádiového rušenia. Napriek tomu však 
môže dochádzať k určitému rušeniu, 
ak sa rúra nachádza veľmi blízko pri 
rádiu alebo pri televízore. Preto ju 
umiestňujte čo najďalej. 

•	 Ak je rúra umiestnená v rohu, 
nechajte aspoň 15 cm voľný priestor 
od stien a 15 cm nad mikrovlnnou 
rúrou.

Dôležité upozornenie Rúru možno 
umiestniť takmer kdekoľvek v kuchyni. 
Skontrolujte, či sa rúra nachádza na 
rovnom a vodorovnom povrchu a či 
sú vetracie otvory a priestor pod rúrou 

TECHNICKÉ ÚDAJE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

INŠTALÁCIA

Technické údaje Hodnota

Striedavé napätie 230-240 V / 50 Hz

Elektrický výkon 1300 W

Výstupný mikrovlnný výkon 800 W

Výkon grilu 1000 W

Frekvencia mikrovín 2450 MHz

Rozmery (ŠxVxH) 461 x 280 x 273 mm

Objem rúry. 20 l

Hmotnosť 12,6 kg
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voľné (na zabezpečenie dostatočného 
vetrania).

Pripojenie k elektrickej sieti
Rúra sa dodáva s napájacím káblom a 
sieťovou vidlicou pre zásuvku 230- 
240 V / 50 Hz s uzemnením. Uzemnenie 
minimalizuje riziko vzniku skratu. 
Skontrolujte, či nominálne napätie 
spotrebiča zodpovedá napätiu v 
elektrickej sieti.

Ak je rúra pripojená k zásuvke 
pomocou predlžovacej šnúry, 
skontrolujte, či je uzemnená aj 
predlžovacia šnúra.

 VAROVANIE
Tento spotrebič sa nesmie 
používať s elektrickým rozvodom 
bez uzemnenia. Pri akýchkoľvek 
pochybnostiach ohľadom 

elektrického zapojenia alebo 
uzemnenia napájania rúry, obráťte 
sa na elektrikára.

 VAROVANIE
Tento spotrebič musí byť 
uzemnený. Ak sa spotrebič 
dodáva so sieťovou vidlicou, 
ktorá sa nedá inak prepojiť, a 
nie je vhodná pre vašu zásuvku 
elektrickej siete, musíte dať 
sieťovú vidlicu vymeniť u výrobcu, 
v autorizovanom servise alebo 
u kvalifikovanej osoby, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

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

Spoločnosť Electrolux poskytuje na 
tento spotrebič záruku vo všetkých 
krajinách, ktorých zoznam sa uvádza 
na zadnej strane, v priebehu záručnej 
lehoty uvedenej v záruke na spotrebič 
alebo určenej zákonom. Ak sa 
presťahujete z jednej z týchto krajín do 
inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, 
pri splnení nasledujúcich podmienok 
záruka na spotrebič prechádza spolu s 
vami:-

•	 Záručná lehota na spotrebič 
začína plynúť dátumom prvého 
zakúpenia spotrebiča preukázaného 
predložením platného dokumentu 
o kúpe vydaného predajcom tohto 
spotrebiča.

•	 Záručná lehota na spotrebič je 
rovnaká a jej rozsah je zhodný z 

hľadiska práce a dielcov, ako u 
záruky existujúcej vo vašej novej 
krajine pobytu pre daný konkrétny 
model alebo typový rad spotrebičov.

•	 Záruka na spotrebič platí osobne pre 
pôvodného kupujúceho spotrebiča 
a nemôže byť prevedená na iného 
používateľa.

•	 Spotrebič bol nainštalovaný a 
používaný v súlade s pokynmi 
vydanými spoločnosťou Electrolux a 
používa sa iba v rámci domácnosti, t. 
j. nepoužíva sa na komerčné účely.

•	 Spotrebič bol nainštalovaný v súlade 
so všetkými príslušnými predpismi 
platnými vo vašej novej krajine 
pobytu.

Ustanovenia tejto Európskej záruka 
nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré 
máte zo zákona.

EURÓPSKA ZÁRUKA
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MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili Electroluxov aparat. Izbrali ste izdelek, ki s seboj prinaša 
desetletja profesionalnih izkušenj in inovacij. Iznajdljiv in moden, izdelan z upoštevanjem vaših 
želja. To pomeni, da se lahko zanašate, da boste ob vsaki uporabi izdelka dobili odlične 
rezultate. Dobrodošli v Electroluxu.

POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.

Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.

 Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
 Splošne informacije in nasveti.
 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.

VSEBINA  
VARNOSTNA NAVODILA ........................................................................................ 98
OPIS IZDELKA ...................................................................................................... 101
DELOVANJE ......................................................................................................... 101
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI ............................................................................. 106
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ............................................................................... 107
TEHNIČNI PODATKI .............................................................................................. 108
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA ............................................................................... 108
NAMESTITEV ........................................................................................................ 108
EVROPSKA GARANCIJA ...................................................................................... 109

Obiščite našo spletno stran za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije: 
www.electrolux.com 

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
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 VARNOSTNA NAVODILA 

Splošna varnostna navodila 
NATANČNO PREBERITE TA 
NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA 
KASNEJŠO UPORABO
•	 Vgrajena varnostna zaporna stikala 

zagotavljajo, da mikrovalovna pečica 
ne more delovati, ko so vrata odprta.

•	 Ne posegajte v ta stikala in ne 
poizkušajte zagnati pečice z odprtimi 
vrati, kajti v nasprotnem primeru ste 
lahko izpostavljeni mikrovalovnemu 
sevanju.

•	 Ne dovolite, da bi se ostanki hrane 
ali čistil nabirali na tesnilnih površinah 
vrat. Navodila za čiščenje najdete v 
poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

•	 Zelo pomembno je, da se vrata 
pravilno zapirajo in da ni poškodb na: 
(1) vratih (ukrivljenost), (2) tečajih in 
zapahih (polomljeni ali nezanesljivi), (3) 
tesnilih vrat in tesnilnih površinah.

 OPOZORILO!
Če so poškodovana vrata, 
tečaji/zapahi ali tesnila vrat, 
mikrovalovne pečice ne smete 
uporabljati, dokler je ne popravi 
pooblaščen serviser.

 OPOZORILO!
Servisiranje ali prilagajanje 
te pečice je nevarno za vse 
osebe, razen servisnega osebja, 
izšolanega v podjetju. Če je 
potrebno servisiranje, se obrnite 
na najbližjo pooblaščeno servisno 
službo.

•	 V nobenem primeru ne odstranite 
zunanjega ohišja, vrat ali upravljalne 
plošče. V tem primeru lahko pridete v 
stik z izredno visoko napetostjo.

•	 Pečico postavite in namestite 
izključno v skladu z »navodili za 
namestitev«, ki jih najdete v tem 
priročniku. 

•	 Pečico uporabljajte samo za 
namensko uporabo v skladu z 
opisom v tem priročniku. V pečici 
ne uporabljajte jedkih kemikalij. Ta 
vrsta pečice je namenjena posebej za 
segrevanje, kuhanje ali odmrzovanje 
hrane. Ni namenjena industrijski ali 

laboratorijski uporabi in tudi ne za 
komercialno uporabo, saj to razveljavi 
garancijo. 

•	 Pečica naj ne deluje prazna. Če 
v njej ni jedi ali vode, ki absorbira 
mikrovalovno energijo, se lahko 
poškoduje magnetronska cev. 

•	 Pečice ne shranjujte na prostem. Ne 
uporabljajte je v bližini vode. 

•	 V mikrovalovni pečici ne sušite oblačil 
ali časopisov. Ti predmeti se lahko 
vžgejo. 

•	 Notranjosti ne uporabljajte za 
shranjevanje. Ko pečice ne 
uporabljate, v notranjosti ne puščajte 
predmetov iz papirja, kuhinjskih 
pripomočkov ali jedi. 

•	 Med delovanjem pečice se lahko 
močno poviša temperatura dostopnih 
površin.

 OPOZORILO!
Če opazite dim, izklopite pečico 
ali izključite vtič in pustite vrata 
zaprta, da zadušite plamene. 
Za gašenje nikoli ne uporabljajte 
vode.

 OPOZORILO!
Pečice naj ne uporabljajo 
otroci ali osebe z omejenimi 
telesnimi, čutnimi ali razumskimi 
sposobnostmi oz. zmanjšanimi 
izkušnjami in znanjem, razen v 
primeru ustreznega nadzora oz. 
natančnih navodil.

•	 Vrtljivega pladnja ne poizkušajte vrteti 
z roko. To lahko povzroči okvaro. 

•	 Pečica ni predvidena za upravljanje z 
zunanjo programsko uro ali z ločenim 
sistemom daljinskega upravljanja.

•	 Bodite previdni, da ne blokirate 
ventilacijskih rež, ki so na zgornji, 
zadnji, stranskih ali spodnji stranici 
pečice.

 OPOZORILO!
Pečice ne uporabljajte v 
komercialne namene. Pečica 
je namenjena samo uporabi v 
gospodinjstvu.
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Varnost posode
Uporabljajte samo posodo, ki je 
primerna za uporabo v mikrovalovni 
pečici. Če v mikrovalovni pečici 
uporabljate kovinsko posodo, običajno 
med delovanjem pride do iskrenja. Če 
iskrenje traja dlje časa, se lahko aparat 
poškoduje. Zaustavite program in 
preglejte posodo.

Večina steklene, steklokeramične in 
toplotno odporne steklene posode 
je^ odlična za uporabo v mikrovalovni 
pečici. Čeprav mikrova- lovi ne 
segrevajo večine steklenih in keramičnih 
predmetov, se lahko ta posoda segreje, 
ko se toplota prenese s hrane na 
posodo. Priporočamo, da pri jemanju 
posode iz pečice uporabljate rokavice.

Varna uporaba živil
•	 V mikrovalovni pečici ne pogrevajte 

hrane v pločevinki. Hrano vedno 
preložite v ustrezno posodo.

•	 Mikrovalovne pečice ne uporabljajte 
za cvrtje v olju ali maščobi, ker 
temperature maščobe ni možno 
nadzirati in lahko povzročite 
nevarnost.

•	 Pokovko lahko pripravljate v 
mikrovalovni pečici, vendar samo 
v posebni embalaži ali posodi, ki je 
predvidena za ta namen. Potek tega 
postopka vedno nadzirajte.

•	 Prebodite živila z neprepustno 
kožo ali membrano, da preprečite 
kopičenje pare in nenadno razpočenje 
(eksplozijo). Primeri živil, ki jih je 
potrebno prebosti: jabolka, krompir, 
kokošja jetra ter rumenjaki.

•	 Vsebino otroških stekleničk in 
kozarcev z otroško hrano premešajte 
ali pretresite ter pred zaužitjem 
preverite temperaturo, da preprečite 
opekline.

 OPOZORILO!
Tekočine in ostalih živil ne 
segrevajte v zaprtih posodah, ker 
lahko eksplodirajo.

 OPOZORILO!
Če v mikrovalovni pečici segrevate 
pijače, lahko pride do močnega 
zakasnjenega vrenja, zato bodite 
previdni, ko se dotikate posode.

 OPOZORILO!
Ko v mikrovalovni pečici segrevate 
tekočine, na primer juhe, omake in 
pijače, lahko pride do pregrevanja 
tekočine preko temperature 
vrelišča, ne da bi ob tem opazili 
mehurčke. Posledica je lahko 
nenadno prekipenje vroče 
tekočine. To možnost preprečite z 
upoštevanjem naslednjih točk:

1. Ne uporabljajte posode z ravnimi 
stranicami in ozkimi vratovi.

2. Tekočin ne segrevajte prekomerno.

3. Tekočino premešajte, preden jo 
postavite v pečico in še enkrat na 
polovici časa segrevanja.

4. Po segrevanju pustite posodo 
kratek čas stati v pečici ter vsebino 
pred jemanjem posode iz pečice še 
enkrat previdno premešajte.

 OPOZORILO!
Nekateri izdelki, kot so cela jajca 
in zaprte posode - na primer 
zaprti stekleni kozarci - lahko 
eksplodirajo, zato jih ne segrevajte 
v mikrovalovni pečici. Včasih 
lahko zakrknjena jajca med 
kuhanjem eksplodirajo. Vedno 
prebodite rumenjak, ga pokrijte in 
pustite stati eno minuto, preden 
odstranite pokrov.

Med kuhanjem je povsem 
normalno, da pri vratih pečice 
uhaja para ali da se na vratih 
nabira kondenz ali celo vodne 
kapljice. To je samo kondenz 
zaradi segretih živil, ki ne vpliva na 
varno delovanje pečice. Vrata ne 
zagotavljajo popolnega tesnjenja 
notranjosti pečice.
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Vodič po posodi in dodatkih
Za kuhanje v mikrovalovni pečici lahko 
uporabljate veliko različnih posod in 
materialov. Zaradi lastne varnosti in za 
preprečitev poškodb posode in pečice 
izberite za vsak postopek kuhanja 
ustrezno posodo in materiale. 

Spodnji seznam predstavlja okvirne 
vrednosti.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15
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: Posoda in pripomočki, ki se jim 
izognite 

Material Posoda Mikrovalovi

Keramika in steklo Steklokeramika (Corning)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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 1)

Toplotno odporna steklena posoda

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Steklena posoda s kovinskimi 
okraski

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Kristalno steklo

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Porcelan Brez kovinskih okraskov

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Lončena posoda 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plastika Toplotno odporna posoda za 
uporabo v mikrovalovni pečici

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Plastična folija 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Kovina Pekač

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Aluminijasta folija 3) 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Papir Skodelice, krožniki, brisače

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Povoščeni papir 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Les

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Samo, če je brez kovinskega robu.
2) Samo, če nima glazure, ki vsebuje kovine.
3)  Aluminijasto folijo uporabljajte samo za zaščito. Če je uporabite preveč, pride do iskrenja.



SLOVENŠČINA 101

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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1. Prikazovalnik

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije mikrovalov

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - indikator funkcije za 
samodejno kuhanje

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator ure

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator moči mikrovalov 
nad 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator moči mikrovalov 
pod 50%

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije 
odmrzovanja

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator funkcije žara

- g - indikator mase (v gramih)

- ml - indikator količine (v mililitrih)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - indikator ključavnice 

2. Odmrzovanje po masi 

3. Ura

4. Odmrzovanje po času 

5. Samodejno kuhanje 

6. Vklop

7. Gumb za izbiro mikrovalov / žara 

8. Izklop

9. Vrtljivi gumb 

Nastavitev točnega časa:
Ob prvem vklopu se na 
prikazovalniku na pečici prikaže 
»00:00«, zasliši se pisk.

Ura privzame nastavitev za  
24-urni prikaz.

1. Pritisnite tipko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Utripa prikaz ure 
skupaj s simbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite uro. 

3. Pritisnite tipko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

. Utripa število 
minut: 

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite 
minute. 

5. S pritiskom na tipko 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 zaključite 
nastavitev časa. Na prikazovalniku 
utripa dvopičje »:«, simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pa se 
izklopi. 

Pečica lahko deluje šele po 
predhodni nastavitvi časa.

DELOVANJE

OPIS IZDELKA 



102 www.electrolux.com

Med postopkom nastavitve časa 
se pečica s pritiskom na tipko 
lahko kadarkoli povrne v prejšnje 
stanje.

Priprava jedi z mikrovalovi
1. Enkrat pritisnite tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 
Na prikazovalniku se prikaže »P100« 
ter zasvetita simbola 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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.
100 označuje 100%, to je najvišja 
nastavitev moči 800 W. 

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  lahko 
spremenite moč mikrovalov od 
100% do 10% v naslednjem 
zaporedju: »P100«, »P80«, »P50«, 
»P30« in »P10«.

Simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sveti, ko je izbrana 
stopnja 50% ali manjša moč

3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potrdite 
izbrano stopnjo moči.

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite želen 
čas kuhanja med 0.05 in 95.00. 

- Izbran čas med 0.05 in 1 minuto 
se nastavlja v korakih po  
5 sekund

- Izbran čas med 1 in 5 minutami 
se nastavlja v korakih po  
10 sekund

- Izbran čas med 5 in 10 minutami 
se nastavlja v korakih po  
30 sekund

- Izbran čas med 10 in  
30 minutami se nastavlja v 
korakih po 1 minuto

- Izbran čas med 30 in  
95 minutami se nastavlja v 
korakih po 5 minut

5. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 vklopite kuhanje. 
Na prikazovalniku se prikaže 
preostali čas kuhanja. Poleg tega 
utripajo simboli in 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 s 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 oz. 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 si 
(odvisno od izbrane stopnje moči). 

Razpredelnica moči 
mikrovalovne pečice:

Odstotek 
moči

Prikaz in moč 
mikrovalov

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Priprava jedi z uporabo žara
1.  Enkrat pritisnite tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
prikazovalniku se prikaže »P100« 
ter zasvetita simbola 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 
označuje 100%, to je najvišja 
nastavitev moči 800 W.

2. Zavrtite gumb 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže »G« in 
zasveti simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potrdite svojo 
izbiro.

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite želen 
čas priprave na žaru med 0.05 in 
95.00

- Izbran čas med 0.05 in 1 minuto 
se nastavlja v korakih po  
5 sekund

- Izbran čas med 1 in 5 minutami 
se nastavlja v korakih po  
10 sekund

- Izbran čas med 5 in 10 minutami 
se nastavlja v korakih po  
30 sekund

- Izbran čas med 10 in  
30 minutami se nastavlja v 
korakih po 1 minuto

- Izbran čas med 30 in  
95 minutami se nastavlja v 
korakih po 5 minut

5. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 vklopite kuhanje. 
Na prikazovalniku se prikaže 
preostali čas kuhanja. Poleg tega 
utripa simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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SLOVENŠČINA 103

Ko preteče polovica izbranega 
časa pečenja na žaru, pečica 
dvakrat zapiska in s tem signalizira, 
da je potrebno jed obrniti, kar 
zagotovi enakomerno pečenje. 
Obrnite jed in s pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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nadaljujte postopek pečenja. 
Če jedi ne obrnete, se program 
pečenja nadaljuje brez prekinitve. 

Kombinirano pečenje z 
uporabo žara in mikrovalov
1. Enkrat pritisnite tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
prikazovalniku se prikaže »P100« 
ter zasvetita simbola 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 
označuje 100%, to je najvišja 
nastavitev moči 800 W. 

2. Zavrtite gumb 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže »C-1« oz. 
»C-2« (glejte spodaj) ter zasvetita 
simbola 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 

3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potrdite svojo 
izbiro.

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite želen 
čas priprave na žaru med 0.05 in 
95.00.

5. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 vklopite kuhanje. 
Na prikazovalniku se prikaže 
preostali čas kuhanja. Utripata oba 
simbola: 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 in 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Celotni čas kuhanja je razdeljen v 
30-sekundne segmente.

C-1 označuje, da se v vsakem 
30-sekundnem segmentu za  
16 sekund vklopi 440 W 
mikrovalovne moči, v preostalih 
14 sekundah pa je vklopljen žar s 
polno močjo. Ta cikel se uporablja 
med celotnim izbranim časom 
kuhanja.

C2 označuje, da se v vsakem 
30-sekundnem segmentu za 11 
sekund vklopi 288 W mikrovalovne 
moči, v preostalih 19 sekundah pa 
je vklopljen žar s polno močjo. Ta 
cikel se uporablja med celotnim 
izbranim časom kuhanja.

Funkcija »plus 60 sekund«
1. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, ko je pečica 
v stanju pripravljenosti (ko se ne 
uporablja) in je prikazan čas, se 
za 60 sekund samodejno zažene 
kuhanje v mikrovalovni pečici / 
segrevanje s 100% polno močjo  
800 W (P100). Na prikazovalniku 
utripa simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 
Z vsakim dodatnim pritiskom na to 
tipko se trenutnemu času kuhanja 
doda »60 sekund«. Najdaljši čas 
kuhanja, ki se lahko vnese, je  
95 minut.

2. Če med kuhanjem v mikrovalovni 
pečici ali »časovnem odmrzovanjem« 
kadarkoli pritisnete tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, se čas kuhanja / od- mrzovanja 
podaljša za 60 sekund. Opomba: 
ta funkcija ni na voljo pri uporabi 
pečice v samodejnem načinu, to je 
»samodejno odmrzovanje po masi« 
ali »samodejno kuhanje«.

Samodejno odmrzovanje po 
masi
1. Enkrat pritisnite 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.

30  electrolux

. Na prikazovalniku 
se prikaže »dEF 1« ter zasvetita 
simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite 
maso zamrznjenih živil v gramih 
(med 100 g in 2000 g).

3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zaženite funkcijo 
samodejnega odmrzovanja. Pečica 
izračuna čas odmrzovanja in 
stopnjo moči, ki sta potrebna za 
optimalno odmrzovanje živil. Na 
prikazovalniku se prikaže preostali 
čas odmrzovanja, simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 pa 
utripata. 

Časovno odmrzovanje
1. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Na prikazovalniku 
se prikaže »dEF 2«, hkrati zasvetita 
simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  nastavite čas 
odmrzovanja - največ 95 minut. 
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3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zaženite 
funkcijo ročnega odmrzovanja. Na 
prikazovalniku se prikaže preostali 
čas odmrzovanja, simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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pa utripata. Opomba: Stopnja moči 
240 W (P30) je privzeta nastavitev 
za odmrzovanje v tem načinu in je ni 
možno spremeniti.

Kuhanje v več stopnjah
Pečico lahko nastavite za odmrzovanje / 
kuhanje v dveh stopnjah. Če uporabljate 
funkcijo odmrzovanja, mora biti to vedno 
prva stopnja. Po zaključku prve stopnje 
se oglasi zvočni signal (pisk) in druga 
stopnja se samodejno zažene.

Samodejnih menijev ni možno 
uporabiti za nobeno stopnjo. 
Primer: za ročno odmrzovanje živil 
za 5 minut in nato 7-mi- nutno 
kuhanje z močjo 640 W (P80):

1. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Na prikazovalniku se 
prikaže »dEF 2« ter zasvetita simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite čas 
odmrzovanja dolžine 5 minut. 

3. Enkrat pritisnite tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
prikazovalniku se prikaže »P100«, 
hkrati zasvetita simbola 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. 100 
označuje 800 W (100%), to je najvišja 
nastavitev moči. 

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 nastavite 
640 W (P80). 

5. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potrdite izbrano 
stopnjo moči. 

6. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite čas 
kuhanja dolžine 7 minut.

7. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zaženite program v 
dveh stopnjah. Utripata simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 in 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 za 1. stopnjo, po zvočnem signalu 
(pisku) pa utripata simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 in 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, ki 
prikazujeta začetek 2. stopnje. 

Zamik vklopa
Pečico lahko nastavite, da se vklopi 
ob vnaprej določenem času. Pri tem 

lahko uporabite do dve stopnji kuhanja. 
Za nobeno stopnjo ne uporabite 
odmrzovanja.

1. Enkrat pritisnite tipko 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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. Na 
prikazovalniku se prikaže »P100«. 
Zasvetita simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 100 označuje 
100%, to je najvišja nastavitev moči. 

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite 
stopnjo moči.

3. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 potrdite izbrano 
stopnjo moči. 

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite želen 
čas kuhanja med 0.05 in 95.00.

5. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Utripa prikaz števila ur ter 
zasveti simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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.

6. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite uro, 
ob kateri želite, da pečica začne 
postopek kuhanja. 

7. Pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Utripa prikaz minut. 
Pritisnite . Utripa prikaz minut. 

8. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 izberite minute, 
ko želite, da pečica začne postopek 
kuhanja.

9. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 zaključite 
nastavitve. Na prikazovalniku se 
prikaže čas, skupaj s simbolom 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, 
ki utripa. To stanje se ohrani do 
nastavljenega časa vklopa, ko pečica 
dvakrat zapiska, postopek kuhanja 
pa se samodejno zažene. 

Ob koncu programa kuhanja 
pečica 5- krat zapiska. Opomba: 
Ta funkcija deluje samo, če je 
predhodno nastavljen čas.

Varovalo za otroke
Če želite preprečiti nepooblaščenim 
osebam uporabo pečice, lahko blokirate 
delovanje pečice. Tako lahko preprečite, 
da bi otroci uporabljali pečico. V stanju 
pripravljenosti pritisnite in 3 sekunde 
zadržite tipko 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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. Zasliši se dolg pisk, 
ki označuje, da je varovalo za otroke 
vključeno, na prikazovalniku pa sveti 
simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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SLOVENŠČINA 105

Za izključitev varovala za otroke pritisnite 
in 3 sekunde držite pritisnjeno tipko 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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. 
Zasliši se dolg pisk, ki označuje, da 
je varovalo za otroke izključeno, na 
prikazovalniku pa ugasne simbol 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

.

Samodejno kuhanje po 
kategoriji jedi
1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, 

pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 , da izberete samodejni 
meni »A-1«. 

2. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 v smeri 
urinega kazalca izberite »A-2« do  
»A-8«. Zasvetita simbola 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. 

Opomba: za kategorije jedi glejte 
spodnjo razpredelnico.

3. S pritiskom na 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. potrdite svojo 
izbiro.

4. Z vrtenjem gumba 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 nastavite 
maso jedi v gramih. Zasveti simbol  
g oz. ml.

5. S pritiskom na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 se začne postopek 
kuhanja. 

Po zaključku postopka kuhanja se 
petkrat oglasi zvočni signal (pisk) 
in pečica se izklopi.

Prikaz informacij med 
uporabo
1. Med kuhanjem pritisnite 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 in 
na prikazovalniku se za 3 sekunde 
prikaže izbrana moč. 

2. V načinu z zamikom vklopa pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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. Za 3 sekunde se prikaže čas 
vklopa kuhanja, nato pa se ponovno 
prikaže tekoči čas. 

3. Med kuhanjem pritisnite 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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, če želite 
preveriti trenutni čas, ki se prikaže za 
3 sekunde.

Splošne informacije in 
priporočila za uporabnika
1. Z vsakim pritiskom na tipko se oglasi 

zvočni signal (pisk) za potrditev te 
izbire. Z vsakim pritiskom na tipko 
se oglasi zvočni signal (pisk) za 
potrditev te akcije.

2. Ob začetku vrtenja gumba se prav 
tako oglasi zvočni signal (pisk).

3. Če po nastavitvi poljubnega 
programa kuhanja in neuspešnem 
začetku kuhanja v 1 minuti pritisnete 
na 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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, se program prekine, na 
prikazovalniku se prikaže tekoči čas. 

Razpredelnica za samodejno kuhanje

Meni Masa / porcija

A1 - Samodejno segrevanje 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenjava 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ribe 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Meso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Testenine 50 g (s 450 g vode), 100 g (z 800 g vode)

A6 - Krompir 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pica 200 g, 400 g

A8 - Juha 200 g, 400 g
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4. Ob koncu vsakega programa 
kuhanja pečica petkrat zapiska.

5. Če med postopkom kuhanja odprete 
vrata pečice, se delovanje pečice 

zaustavi. V primeru odpiranja vrat 
med postopkom kuhanja je potrebno 
za nadaljevanje postopka pritisniti na 
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 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
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1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
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.

Nasveti za kuhanje z 
mikrovalovno pečico
•	 Vedno poskrbite, da je pečica čista - 

izogibajte se polivanju in ne pozabite 
očistiti pod steklenim pladnjem in 
notranje strani vrat.

•	 Za kuhanje v mikrovalovni pečici 
priporočamo okrogle ali ovalne posode 
s pokrovom.

•	 Ne uporabljajte kovinskih posod ali 
posod, okrašenih s kovino. Nekateri 
plastični materiali se lahko zaradi vroče 
hrane stalijo ali zvijejo.

•	 Jedi med kuhanjem pokrijte. Uporabite 
stekleni pokrov, krožnik ali proti 
maščobi odporen papir.

•	 Pecivo, kruh in podobno lahko 
odmrznete neposredno v košari za kruh 
ali na papirnatem prtičku.

•	 Če zamrznjena živila grejete v embalaži, 
embalažo predhodno odprite. 
Embalaže, ki vsebuje kovine ali okraske 
iz kovine, ne smete uporabljati, razen 
če ni posebej priporočena za uporabo v 
mikrovalovni pečici. Odstranite kovinske 
sponke in žične vezi.

•	 Manjše kose aluminijaste folije lahko 
uporabite za pokrivanje delov, ki se radi 
preveč razkuhajo, na primer piščančja 
bedra.

•	 Živila v ovitku ali s kožo - na primer 
paradižnik ali klobase - prebodite z 
vilico. V mikrovalovni pečici ne kuhajte 
jajc, saj lahko eksplodirajo.

•	 Dolge debele kose postavite na rob 
posode in živila poizkušajte narezati 
na kose enake velikosti. Živilo vedno 
postavite na sredino pečice.

•	 Živilo se bo skuhalo enakomerno, če ga 
boste nekajkrat premešali ali obrnili.

•	 Svetujemo vam, da vedno nastavite 
krajši čas kuhanja, kot je naveden 

v vašem receptu, da se hrana ne 
razkuha. Večja kot je količina živila,  
dlje časa traja kuhanje.

•	 Za zelenjavo uporabite malo ali nič 
vode.

•	 Uporabite manj soli in začimb kot za 
»običajno« kuhanje.

•	 Začinite kasneje.
•	 Ko se pečica izklopi, pustite da hrana 

še nekaj minut »stoji«, saj se bo tako 
skuhala bolj enakomerno in do konca.

•	 Preden živilo postrežete, se prepričajte, 
da je dovolj segreto.

•	 Ko iz pečice jemljete posodo ali živila, 
uporabite krpo za lonce ali rokavice.

Namigi za uporabo 
mikrovalovne pečice
•	 Taljenje medu 

Če imate kozarec medu, ki je 
kristaliziral, odstranite pokrov, postavite 
kozarec v mikrovalovno pečico in 2 
minuti segrevajte s srednjo močjo.

•	 Topljenje čokolade 
100 g čokolade zlomite na koščke, jih 
postavite v posodo, segrevajte  
1-2 minuti in dobro premešajte.

•	 Mehčanje ali topljenje masla  
Topljenje pri visoki moči traja le nekaj 
sekund. Mehčanje izvajajte bolj nežno 
pri nizki moči.

•	 Osvežitev ali segrevanje kruha  
Uporabite srednjo moč za nekaj 
sekund.

•	 Enostavno lupljenje česna
3 ali 4 stroke česna segrevajte  
15 sekund pri visoki moči. Stiskajte na 
eni strani, dokler strok ne izskoči.

•	 Sadni sok 
Iz agrumov pridobite več soka, če jih 
pred stiskanjem 15 sekund segrevate z 
visoko močjo.

KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
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•	 Kuhanje ovsene kaše 
Kašo enostavno skuhate v servirni 
posodi (na krožniku), da vam ni 

potrebno pomivati lepljive ponve. 
Upoštevajte navodila proizvajalca živila. 

Čiščenje je edino vzdrževalno opravilo, ki 
ga je potrebno izvajati na pečici.

 OPOZORILO!
Mikrovalovno pečico redno čistite 
in pri tem odstranite vse ostanke 
hrane. Če mikrovalovna pečica 
ni čista, se lahko njene površine 
poškodujejo, kar skrajša življenjsko 
dobo pečice, lahko pa povzroči 
tudi nevarnost.

 OPOZORILO!
Pečica naj bo med čiščenjem 
izključena iz električnega napajanja. 
Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice 
oz. izklopite električno napajanje.

Ne uporabljajte agresivnih ali grobih 
čistilnih sredstev, strgal, ki bi lahko 
opraskala površino, ali ostrih predmetov, 
ki bi lahko povzročili madeže na površini. 
Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih 
čistilnih strojev.

Oprema pečice
Opremo pečice očistite po vsaki 
uporabi. Če je oprema zelo umazana, 
jo najprej namočite in nato očistite s 
krtačo in gobo. Opremo lahko pomivate 
v pomivalnem stroju. Vrtljivi pladenj in 
njegov podstavek morata biti vedno 
čista. Pečice ne vključite, če vrtljivi 
pladenj in njegov podstavek nista 
nameščena na svojem mestu.

Sprednja stran
Pečico običajno lahko očistite samo z 
vlažno krpo. Če je pečica zelo umazana, 
v vodo vlijte nekaj kapljic detergenta 
za pomivanje posode. Zatem pečico 
obrišite s suho krpo. Uporabite sredstvo 
za čiščenje stekla in mehko krpo, ki ne 

pušča vlaken ali nitk. Celotno površino 
obrišite brez močnega pritiskanja. 
Madeže vodnega kamna, maščobe, 
ostanke škroba ali jajčnega beljaka takoj 
odstranite. Pod temi madeži se lahko 
razvije korozija. Voda ne sme zaiti v 
notranjost pečice.

Notranjost pečice
Po vsaki uporabi pečice očistite notranje 
stene z vlažno krpo. To je najlažji način za 
odstranjevanje madežev od brizganja ali 
ostankov hrane, ki so se morda prilepili 
na notranje stene. 
Za odstranjevanje trdovratnih madežev 
uporabite neagresivno čistilno sredstvo. 
Ne uporabljajte razpršil za čiščenje 
pečice ali drugih agresivnih oz. grobih 
čistilnih sredstev. Površina vrat in 
sprednjega dela pečice mora biti vedno 
povsem čista, da je zagotovljeno 
pravilno odpiranje in zapiranje vrat. Voda 
ne sme zaiti v prezračevalne odprtine 
mikrovalovne pečice. 
Redno odstranjujte vrtljivi pladenj in 
njegov podstavek ter očistite dno pečice, 
predvsem v primeru razlitja tekočine 
v pečici. Pečice ne vključite, če vrtljivi 
pladenj in njegov podstavek nista 
nameščena na svojem mestu. 
Če je notranjost pečice zelo umazana, 
postavite na vrtljivi pladenj kozarec vode 
in za 2 ali 3 minute vključite mikrovalovno 
pečico z največjo močjo. Sproščena para 
omehča umazanijo, ki jo zatem lahko 
enostavno obrišete z mehko krpo. 
Neprijetne vonjave (npr. po pripravi rib) 
lahko enostavno odstranite. V skodelico 
vode dodajte nekaj kapljic limoninega 
soka. V skodelico dodajte še žlico kave, 
da voda ne pre- kipi. Vodo segrevajte 2 
do 3 minute z največjo močjo mikrovalov. 

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
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Simbol 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 na izdelku ali njegovi 
embalaži označuje, da z izdelkom 
ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki, Izdelek 
odpeljite na ustrenzo zbirno mesto 
za predelavo električne in elektronske 
opreme. S pravilnim načinom 
odstranjevanja izdelka boste pomagali 
prepreViti morebitne negativne 

posledice in vplive na okolje in 
zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v 
primeru nepravilnega odstranjevanja 
izdelka. Za podrobnejše informacije o 
odstranjevanju in predelavi izdelka se 
obrnite na pristojen mestni organ za 
odstranjevanje odpadkov, komunalno 
službo ali na trgovino, v kateri ste 
izdelek kupili.

•	 Odstranite vse reklamne nalepke z 
vrat.

•	 Pečico namestite na ravno površino 
v vodoraven položaj. Površina mora 
biti dovolj močna, da varno nosi težo 
(12,6 Kg) pečice in njene vsebine. 
Pečica mora biti v stabilnem položaju, 
da ne prihaja do tresljajev in hrupa.

•	 Pečica mora biti odstranjena od 
virov toplote in vode. Če je pečica 
izpostavljena toploti in vodi, se lahko 
zmanjša njena učinkovitost in lahko 
pride do okvar, zato pečico namestite 
stran od virov toplote in vode.

•	 Ne blokirajte ventilacijskih rež na 
zgornjem in stranskem delu pečice; 
na pečico ničesar ne postavljajte. Če 
so ventilacijske reže med delovanjem 
pečice zamašene, se pečica pregreje, 
kar lahko povzroči okvaro. Iz rež 

prihaja vroč zrak, zato se prepričajte, 
da ga ne ovirate ali da med pečico in 
zid ne zaidejo zavese.

•	 Pečico postavite čim dlje od radijskih 
in televizijskih sprejemnikov. Pečica 
ustreza zahtevam EGS glede dušenja 
radijskih motenj, vendar lahko do 
motenj vseeno pride, če jo postavite 
preblizu radijskega ali televizijskega 
sprejemnika, zato jo postavite čim dlje 
stran.

Pomembno! Pečico lahko postavite na 
skoraj vsako mesto v kuhinji. Prepričajte 
se, da pečico postavite na ravno 
površino in v vodoraven položaj ter da 
reže in tudi površina pod pečico niso 
blokirane (za ustrezno zračenje).

TEHNIČNI PODATKI

SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

NAMESTITEV

Tehnični podatki Vrednost

Izmenična napetost 230-240 V / 50 Hz

Moč 1300 W

Izhodna moč mikrovalov 800 W

Moč žara 1000 W

Frekvenca mikrovalov 2450 MHz

Dimenzije (ŠxVxG) 461 x 280 x 273 mm

Prostornina pečice 20 l

Masa 12,6 kg
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Priključitev na omrežno 
napetost
Pečica se dobavlja z nameščenim 
električnim priključnim kablom in 
vtičem za priključitev v ozemljeno 
omrežno vtičnico 230-240 V / 50 Hz. 
Ozemljitvena zaščita zmanjša nevarnost 
v primeru kratkega stika. Preverite, če 
se predpisana napetost pečice ujema z 
omrežno napetostjo.

V primeru, ko za priključitev 
pečice uporabljate podaljšek, 
mora biti podaljšek ozemljen.

 OPOZORILO!
Pečice ni dovoljeno priključiti 
na neozemljeno napajalno 
napetost. V primeru, ko niste 
prepričani glede priključitve 
pečice na električno napetost ali 

glede ustreznosti ozemljitve, se 
posvetujte z električarjem.

 OPOZORILO!
Pečica mora biti ozemljena. Če 
ima pečica nameščen vtič, ki 
ga ni možno predelati in vtič ne 
ustreza omrežni vtičnici, mora vtič 
zamenjati predstavnik proizvajalca, 
pooblaščene servisne službe ali 
druga strokovno usposobljena 
oseba, da se izognete nevarnosti.

 OPOZORILO!
Če je napajalni kabel poškodovan, 
ga mora zamenjati predstavnik 
proizvajalca, pooblaščene 
servisne službe ali druga 
strokovno usposobljena oseba, da 
se izognete nevarnosti. 

Podjetje Electrolux nudi garancijo 
za napravo v vseh, na zadnji strani 
priročnika naštetih državah v obdobju, 
ki je določeno v garancijskih pogojih 
naprave ali na drug zakonit način. Če 
se preselite iz ene izmed teh držav v 
drugo izmed spodaj naštetih držav, 
garancijske pogoje zadržite v primeru 
izpolnjevanja naslednjih pogojev:-

•	 Garancijsko jamstvo za napravo 
začne teči z dnevom nakupa, ki je 
zapisan na veljavno izpolnjenem 
dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je 
izdal prodajalec naprave.

•	 Garancijsko jamstvo za napravo je 
določeno za enako obdobje in do 
enake mere za popravilo in sestavne 

dele, kot velja za posamezen model 
ali serijo naprav v vaši novi državi 
stalnega prebivališča.

•	 Garancijsko jamstvo za napravo velja 
samo za prvotnega kupca izdelka 
in ga ni možno prenesti na drugega 
uporabnika.

•	 Naprava se lahko vgradi in uporablja 
v skladu s priloženimi navodili podjetja 
Elec- trolux ter je namenjena samo za 
domačo uporabo in ne v komercialne 
namene.

•	 Napravo je potrebno vgraditi v skladu 
z vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi 
državi stalnega prebivališča.

Ti predpisi Evropske garancije ne 
vplivajo na pravice, ki vam pripadajo v 
skladu z zakonom.

EVROPSKA GARANCIJA
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SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan 
bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, 
daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz. Electrolux’e hoş geldiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.

 Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
 Genel bilgiler ve tavsiyeler.
 Çevreyle ilgili bilgiler.

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com 

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration

Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
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 GÜVENLİK BİLGİLERİ

Genel emniyet 
DİKKATLE OKUYUN VE DAHA SONRA 
KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN
•	 Dahili iç kilit sviçleri mikrodalga fırının 

kapağı açıkken çalışmasını engeller.
•	 Bunları kurcalamayın veya kapak 

açıkken çalıştırma mikrodalga enerjisine 
maruz kalmaya neden olabileceğinden 
mikrodalga fırını kapak açıkken 
çalıştırmayın.

•	 Dökülen yemeklerin veya temizleyici 
kalıntılarının kapak kilitleri üzerinde 
birikmesine izin vermeyin.

•	 Temizleme talimatları için Bakım ve 
temizlik bölümüne bakın.

•	 Fırın kapağının düzgün şekilde 
kapatılması ve aşağıdaki parçaların 
hasarlı olmaması çok önemlidir: (1) kapak 
(bükük), (2) menteşe ve kilitler (kırık veya 
kilitli değil), (3) kapak contaları ve conta 
yüzeyleri.

 UYARI!
Kapak, menteşe/kilit veya kapak 
contalarının hasarlı olması 
durumunda, ilgili hasar yetkili 
bir servis personeli tarafından 
onarılana kadar mikrodalga fırının 
çalıştırılmaması gerekir.

 UYARI!
Fırına, fabrika tarafından eğitim 
verilmiş servis personeli dışındaki 
kişiler tarafından servis ya da 
değişiklik yapılması tehlikelidir. 
Servise ihtiyaç duymanız durumunda 
en yakındaki yetkili servis acentesi ile 
iletişime geçin.

•	 Dış kasayı, kapağı ve kontrol panelini 
asla çıkarmayın. Bunun ihlal edilmesi 
oldukça yüksek elektrik akımına maruz 
kalınmasına neden olabilir.

•	 Fırının montajı veya konumlandırılması 
işlerini, bu kılavuzun “montaj talimatları” 
bölümüne uygun şekilde gerçekleştirin.

•	 Cihazı, bu kılavuzda anlatılan amacına 
uygun şekilde kullanın. Cihazın içinde 
korozif kimyasallar kullanmayın.  
Bu fırın tipi yiyecek ısıtmak, pişirmek veya 
yiyeceklerin buzunu çözmek için özel 
olarak tasarlanmıştır. Endüstriyel, ticari 
veya laboratuar koşullarında kullanılmak 

üzere tasarlanmamıştır ve bu tür 
kullanımlar garantiyi geçersiz kılacaktır.

•	 Fırını boşken çalıştırmayın. Mikrodalga 
enerjisini emecek yiyecek veya su 
bulunmadığında magnetron tüpü hasar 
görebilir.

•	 Cihazı dışarıda muhafaza etmeyin. 
Bu ürünü su kenarında kullanmayın.

•	 Mikrodalga fırın içinde kıyafet ya da 
gazete kurutmaya çalışmayın. 
Alev alabilirler.

•	 Fırın boşluğunu depo olarak 
kullanmayın. Kullanımda değilken, 
fırın boşluğunda kağıt ürünler, pişirme 
gereçleri veya yiyecek bırakmayın.

•	 Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeyler çok 
sıcak olabilir.

 UYARI!
Duman tespit edilmesi durumunda, 
cihazı kapatın veya fişini çekin ve 
dışarı alev çıkmasını engellemek 
için kapağı kapalı tutun. Asla su 
kullanmayın.

 UYARI!
Bu cihaz fiziksel, duyumsal veya 
mental kapasiteleri düşük çocuk veya 
kişiler ya da yeterli bilgi ve deneyime 
sahip olmayan kişiler tarafından, 
gözetim altında tutulmadıkları 
veya bilgi verilmediği müddetçe, 
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

•	 Döner tablayı el ile çevirmeye çalışmayın. 
İşlev bozukluğuna neden olabilir.

•	 Cihaz, harici zamanlayıcı kullanılarak 
veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi ile 
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

•	 Fırının üstündeki, arkasındaki, 
yanındaki ve altındaki havalandırmaları 
engellememeye özen gösterilmelidir.

 UYARI!
Bu fırını ticari amaçlarla kullanmayın. 
Bu fırın yalnızca ev içi kullanımları için 
üretilmiştir.

Gereç güvenliği
Yalnızca, mikro dalga fırında kullanıma 
uygun gereçler kullanın.
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Mikrodalga çalışma sırasında oluşan 
kıvılcımlar genellikle metal gereçlerin 
kullanılmasından kaynaklanır. Fakat, sürekli 
kıvılcım oluşumu, birime hasar verebilir. 
Programı durdurun ve gereci kontrol edin.

Çoğu cam, cam seramik ve ısıya dayanıklı 
cam gereçler, mikrodalga fırında kullanım 
için çok uygundur. Mikrodalga enerji çoğu 
camı ve seramik aracı ısıtmayacak olsa da, 
yiyecekten kaba geçen ısı nedeniyle bu 
gereçler de  ısınabilir. Yiyeceklerin fırından 
alınması sırasında fırın eldiveni kullanılması 
önerilir.

Gıda güvenliği
•	 Yiyeceği, mikrodalga fırında bir kutu 

içinde ısıtmayın. Yiyeceği daima uygun 
bir kaba boşaltın.

•	 Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceği ve 
tehlikeli durumlar oluşabileceği için 
mikrodalga fırın içinde yağ ile kızartma 
yapmayın.

•	 Mikrodalga fırın için mısır patlatılabilir 
ancak bu yalnızca özel paketler içinde 
veya bu amaçla kullanılmak üzere 
tasarlanmış gereçler ile yapılmalıdır. Bu 
pişirme işlemi sırasında fırının başından 
asla ayrılınmamalıdır.

•	 Buhar birikimi ve patlamanın önüne 
geçmek için gözeneksiz veya zarla kaplı 
yiyeceklerde delikler açın. Örneğin; elma, 
patates, tavuk ciğeri ve yumurta sarısı 
gibi yiyecekler delik açılması gereken 
yiyeceklerdir.

•	 Biberon ve çocuk maması kavanozları 
karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır ve 
yanıkların önüne geçmek için tüketim 
öncesinde sıcaklığın kontrol edilmesi 
gerekir.

 UYARI!
Patlama ihtimalleri olduğundan, sıvı 
veya diğer yiyecekler kapalı kaplarda 
ısıtılmamalıdır.

 UYARI!
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması 
gecikmeli eritici kaynamaya neden 
olabileceğinden kabı tutarken dikkat 
edilmesi gerekir.

 UYARI!
Çorba, sos, içecek gibi sıvılar 
mikrodalga fırında ısıtılırken, sıvı 
sıcaklığı baloncuk oluşmadan 
kaynama noktasının üzerine çıkabilir. 
Bu, sıcak sıvının bir anda taşmasına 
neden olabilir. 
Bu riski ortadan kaldırmak için 
aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

1.  Dar boğaza sahip düz kenarlı kaplar 
kullanılmamalı.

2.  Aşırı ısıtma uygulanmamalı.

3.  Kap fırına koyulmadan önce sıvı 
karıştırılmalı ve ısıtma süresinin 
ortasında karıştırma işlemi tekrarlanmalı.

4.  Isıtma sonrasında fırının önünde 
bir süre bekleyin ve kabı çıkartırken 
dikkatlice karıştırın.

 UYARI!
Bütün yumurta veya kapalı kaplar, 
örneğin kapalı cam kavanozlar, 
patlayabileceklerinden dolayı fırında 
ısıtılmamalıdır. Zaman zaman, 
kaynamış yumurtalar pişirme 
sırasında patlayabilirler. Yumurta 
sarısını delip sarın ve yumurtaya 
sardığınız kabı çıkarmadan önce bir 
dakika bekleyin.

Pişirme sırasında kapağın etrafından 
buhar çıkması veya kapak üzerinde 
buğu oluşması ve hatta fırının altında 
su damlalarının oluşması gayet 
normaldir. Bunun nedeni yiyeceğin 
ısınması sonucu oluşan yoğuşmadır 
ve fırınınızın güvenliği üzerinde 
etkisi yoktur. Kapak, fırın boşluğunu 
tamamen kaplayacak şekilde 
tasarlanmamıştır.

Fırın gereç ve aksesuarları 
kılavuzu
Mikrodalga fırınınızda pişirme yaparken 
çeşitli Gereçler ve Materyaller kullanılabilir. 
Güvenliğiniz ve gereçler ile fırınınızın 
hasar görmesine engel olmak için pişirme 
yöntemine uygun gereç ve materyaller 
kullanın.
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Materyal Gereçler Mikrodalga

Seramik Cam Salamura kabı 

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Isıya dayanıklı cam kap

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Metal dekorasyona sahip cam kap

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Kurşun kristal bardak

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

China Metal dekorasyon içermeyen porselen

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Kaplar 2)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Plastik Mikrodalga fırın ısısına dayanıklı kap

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Plastik paket

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Metal Fırın tepsisi

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Alüminyum folyo 3)

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

Kağıt Bardaklar, tabaklar, havlular

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Mumlu kağıt

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Ahşap

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství

electrolux  15

1)  Yalnızca metal işleme olmadığında.
2)  Yalnızca, vernik içermeyen metal olduğunda.
3)   Alüminyum folyoyu yalnızca koruma amaçlı kullanın, aşırı kullanım kıvılcım oluşmasına neden olabilir.

Aşağıdaki liste genel bir kılavuzdur.

•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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: Kullanılacak gereç ve araçlar.
•	

• Spot ebi  není ur en k používání pomocí
externího asova e nebo samostatného
dálkového ovládání.

• Dbejte na to, abyste nezakrývali v trací
pr duchy umíst né na horní, zadní, bo ní
a dolní stran  trouby.

Upozorn ní Nepoužívejte tuto troubu
ke komer ním ú el m. Tato trouba je
ur ena výhradn  k domácímu použití.

Bezpe né nádobí
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mi-
krovlnné troub .
P i použití kovového nádobí v troub  p i mi-
krovlnném provozu obvykle dochází k
jisk ení. Nep etržité jisk ení m že troubu po-
škodit. Zastavte program a zkontrolujte nád-
obí.
Do mikrovlnné trouby se výborn  hodí v tši-
na sklen ných nádob, sklokeramika a nádobí
ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie
sice neoh ívá v tšinu sklen ných a keramic-
kých nádob, ty se ale oh ejí teplem, jež
p edává nádob  jídlo. K vyjmutí jídla doporu-
ujeme používat kuchy ské ch apky.

Bezpe ná p íprava jídel
• V mikrovlnné troub  neoh ívejte jídla v ple-

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

• Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritová-
ní v olejové lázni, protože teplotu oleje není
možné regulovat a mohlo by dojít k nebez-
pe né situaci.

• V mikrovlnné troub  m žete p ipravovat
popcorn, ale jen ve speciálních obalech
nebo nádobách ur ených speciáln  k to-
muto ú elu. Praženou kuku ici musíte vždy
sledovat.

• Potraviny s neporézní slupkou nebo blá-
nou propíchn te, aby se uvolnil tlak, a
slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry.
Propíchnout byste m li nap íklad jablka,
brambory, ku ecí játra a vaje né žloutky.

• Kojenecké láhve nebo skleni ky s d tskou
výživou byste m li zamíchat nebo
prot epat, a p ed podáním si ješt  ov it
jejich teplotu, aby se dít  nespálilo.

Upozorn ní Tekutiny ani jiné potraviny
se nesm jí oh ívat v hermeticky
uzav ených nádobách, které by mohly
vybuchnout.

Upozorn ní Oh ívání nápoj  v
mikrovlnné troub  m že mít za následek
opožd ný perlivý var, proto s nádobou
zacházejte opatrn .

Upozorn ní P i oh ívání tekutin v
mikrovlnné troub , nap . polévek,
omá ek a nápoj , m že dojít k p eh átí
za bod varu, aniž by se objevily bubliny.
Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct
z nádoby. Abyste tomu p edešli,
postupujte takto:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými st -

nami a úzkým hrdlem.
2. Nep eh ívejte.
3. Tekutinu p ed vložením nádoby do

mikrovlnné trouby zamíchejte a mí-
chání ješt  jednou zopakujte v polo-
vin  doby oh ívání.

4. Po zah átí nechte tekutinu ješt  chvíli
v mikrovlnné troub  v klidu stát, pak
ji znovu opatrn  zamíchejte, a teprve
pak ji vyjm te.

Upozorn ní N která jídla, jako
nap íklad celé vejce a hermeticky
uzav ené nádoby - nap íklad zav ené
skleni ky - mohou vybuchnout a nem ly
by se v této troub  oh ívat. Vejce va ená
bez sko ápky ve vod  mohou n kdy
také vybuchnout. Vždy žloutek
propíchn te, pak zakryjte, nechte dojít
po dobu jedné minuty, a pak pokli ku
sejm te.

Unikání páry okolo dví ek nebo zamžení
dví ek je normální, nebo se pod dví ky
dokonce p i va ení mohou objevit vodní
kapky. Je to jen kondenzace z horkého
jídla a nemá žádný vliv na bezpe ný pro-
voz trouby. Dví ka nemají vnit ek trouby
zcela ut snit.

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

1. Gösterge ekranı

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Mikrodalga fonksiyonu 
göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Otomatik pişirme fonksiyonu 
göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Saat göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Mikrodalga %50 üzerinde 
göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Mikrodalga %50 altında 
göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Buz çözme fonksiyonu 
göstergesi

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 – Izgara fonksiyonu göstergesi

- g – Izgara fonksiyonu göstergesi

- ml – Miktar göstergesi (mililitre)

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 – Kilit göstergesi

2. Ağırlığa göre buz çözme

3.  Saat

4. Süreyle buz çözme

5 Otomatik pişirme

6. Başlat

7. Mikrodalga / Izgara Seçicisi

8. Durdur

9. Kontrol düğmesi

“Zamanı” ayarlamak için:
İlk olarak, fırının üzerindeki ekranda 
“00:00” görüntülenir ve bir “bip” sesi 
duyarsınız.

Fırın 24 saatlik yapılandırmaya uyum 
sağlar.

1.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesine basın. Saat rakamları 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolü ile birlikte yanıp sönmeye başlar.

2.  Saatleri seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini çevirin.

3.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesine basın. Dakika rakamları 
yanıp sönmeye başlar.

4.  Dakikaları seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini çevirin.

5.  “Zaman” ayarını tamamlamak için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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düğmesine basın. “:” öğesi ekranda yanıp 
sönmeye başlar ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü ekrandan 
kaybolur.

Fırının çalışması için “zaman” ayarının 
yapılması gerekir.

“Zaman” ayarı sırasında, herhangi bir 
anda bu tuşa basılması fırının önceki 
duruma geri dönmesini sağlar.

ÇALIŞTIRMA

ÜRÜN TANIMI



TÜRKÇE 115

Mikrodalga ile Pişirme
1.  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 düğmesine bir kez basın. Ekranda 
“P100” görünür ve 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sembolleri yanar. 
100, %100 demektir; örneğin 800 watt’lık 
maksimum güç ayarı. 

2.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini çevirerek, mikrodalga 
gücünü %100 ile %10 arasında; sırayla 
“P100”, “P80”, “P50”, “P30” ve “P10” olacak 
şekilde ayarlayın. 

%50 veya daha düşük güç seçildiğinde 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü yanar.

3.  Güç seçiminizi onaylamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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öğesine basın.

4. 0,05 ile 95,00 arasından gerekli pişirme 
süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini 
çevirin. Not:

–  0,05 ile 1 dakika arasındaki süre seçimi 
5 saniyelik aralıklarla artar.

–  1 ile 5 dakika arasındaki süre seçimi  
10 saniyelik aralıklarla artar.

–  5 ile 10 dakika arasındaki süre seçimi 
30 saniyelik aralıklarla artar.

–  10 ile 30 dakika arasındaki süre seçimi 
1 dakikalık aralıklarla artar.

–  30 ile 95 dakika arasındaki süre seçimi 
5 dakikalık aralıklarla artar.

5.  Pişirmeyi başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. Ekranda kalan pişirme süresi 
görüntülenir ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ile 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 veya 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolü yanıp söner (seçilen güç 
seviyesine göre). 

Mikrodalga Güç Tablosu

Güç Oranı Gösterge ve 
Mikrodalga Gücü

%100 P100 = 800 W

%80 P80 = 640 W

%50 P50 = 400 W

%30 P30 = 240 W

%10 P10 = 80 W

Izgara ile pişirme
1.  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 düğmesine bir kez basın. Ekranda 
“P100” görünür ve 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sembolü yanar. 
100, %100 demektir; örneğin 800 watt’lık 
maksimum güç ayarı. 

2.  Ekranda “G” görünene ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü 
yanana kadar 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini çevirin. 

3.  Seçiminizi onaylamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. 

4.  0,05 ile 95,00 arasından gerekli ızgara 
süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini 
çevirin. 

–  0,05 ile 1 dakika arasındaki süre seçimi 
5 saniyelik aralıklarla artar.

–  1 ile 5 dakika arasındaki süre seçimi  
10 saniyelik aralıklarla artar.

–  5 ile 10 dakika arasındaki süre seçimi 
30 saniyelik aralıklarla artar.

–  10 ile 30 dakika arasındaki süre seçimi 
1 dakikalık aralıklarla artar.

–  30 ile 95 dakika arasındaki süre seçimi 
5 dakikalık aralıklarla artar.

5.  Pişirmeyi başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. Ekranda kalan pişirme süresi 
görüntülenir ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü yanıp söner. 

Seçilen ızgara süresinin yarısı geçtikten 
sonra, yiyeceğin ızgarada eşit şekilde 
pişmesini sağlamak için çevrilmesi 
gerektiğini belirten bir “bip” sesi gelir 
ve bu ses iki kez tekrarlanır. Yiyeceği 
çevirin ve ızgaraya devam etmek 
için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine basın. Yiyeceğin 
çevrilmemesi tercih edilirse ızgara ile 
pişirme kesintisiz şekilde devam eder. 

Izgara ve mikrodalgayı birlikte 
kullanarak pişirme
1.  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 düğmesine bir kez basın. Ekranda 
“P100” görünür ve 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 sembolü yanar. 
100, %100 demektir; örneğin 800 watt’lık 
maksimum güç ayarı. 

2.  Ekranda, tercih edilen, “C-1” veya “C-2” 
görünene ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanana kadar 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 düğmesini çevirin. 
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3.  Seçiminizi onaylamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. 

4. 0,05 ile 95,00 arasından gerekli ızgara 
süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini 
çevirin.

5.  Pişirmeyi başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. Ekranda kalan pişirme süresi 
görüntülenir. Hem 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 hem de 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolleri yanıp söner. 

Toplam pişirme süresi 30 saniyelik 
parçalara bölünmüştür.

C-1, her 30 saniyelik parçada 16 saniye 
boyunca 440 watt’lık mikrodalga 
gücü uygulanacağı ve kalan 14 saniye 
boyunca ızgaranın tam güçte çalışacağı 
anlamına gelir. Çevrim, seçilen pişirme 
süresi boyunca tekrarlanır.

C2, her 30 saniyelik parçada 11 saniye 
boyunca 288 watt’lık mikrodalga 
gücünün uygulanacağı ve kalan  
19 saniye boyunca ızgaranın tam 
güçte çalışacağı anlamına gelir. 
Çevrim, seçilen pişirme süresi boyunca 
tekrarlanır.

“Ekstra 60 saniye” fonksiyonu
1.  Fırın “bekleme” modundayken, örneğin 

kullanımda değilken ve “zaman” 
göstergesi ekrandayken, 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basılması mikrodalga pişirmeyi / ısıtmayı 
800 watt’lık %100 tam güçle (P100) 
otomatik olarak ve 60 saniyeliğine başlatır. 
Ekranda 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü yanıp söner. Bu 
düğmeye her basıldığında mevcut 
pişirme süresine “60 saniye” eklenir. 
Girilebilecek maksimum pişirme süresi  
95 dakikadır. 

2.  Mikrodalga pişirme veya “süreyle buz 
çözme” sırasında, herhangi bir anda 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 tuşuna basılması pişirme / buz 
çözme süresine 60 saniye ekler. Not: 
fırın otomatik modda, örn. “ağırlığa göre 
otomatik buz çözme” veya “otomatik 
pişirme”, kullanılırken bu fonksiyon 
kullanılamaz. 

Ağırlığa göre buz çözme
1.  

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 öğesine bir kez basın. Ekranda “dEF 1” 
görünür ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanar. 

2.  Buzunu çözdüğünüz yiyeceğin donmuş 
ağırlığını gram cinsinden girmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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düğmesini çevirin. (100 gr ile 2000 gr 
arasında). 

3.  Otomatik buz çözme fonksiyonunu 
başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine basın. Fırın, 
yiyeceğin mükemmel şekilde çözülmesi 
için gereken süreyi ve gücü hesaplar. 
Ekranda kalan buz çözme süresi 
görüntülenir ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanıp 
söner. 

Buz çözme süresi
1.   

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesine basın. Ekranda “dEF 2” 
görünür ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanar. 

2.  Buz çözme süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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öğesini çevirin (maks. 95 dakika). 

3.  Manuel buz çözme fonksiyonunu 
başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine basın. Ekranda 
kalan buz çözme süresi görüntülenir ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanıp söner. Not: 
240 watt’lık (P30) güç seviyesi bu mod 
için varsayılan ayardır ve değiştirilemez. 

Çok aşamalı pişirme
Fırın iki aşamalı buz çözme / pişirme için 
ayarlanabilir. 
Buz çözme fonksiyonu kullanılacaksa bu 
daima ilk aşama olmalıdır. 
İlk aşama tamamlandığında bir “bip” sesi 
duyulur ve hemen ardından ikinci aşama 
otomatik olarak başlar.

İki aşama için de otomatik menüler 
kullanılamaz. Örneğin: Yiyeceği  
5 dakika süreyle manuel olarak çözmek 
ve ardından 640 watt ayarda (P80)  
7 dakikalık pişirme yapmak için.

1.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesine basın. Ekranda “dEF 2” 
görünür ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 sembolleri yanar. 

2.  5 dakikalık buz çözme süresini seçmek 
için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesini çevirin. 
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3.  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 düğmesine bir kez basın. Ekranda 
“P100” görünür ve 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 sembolleri yanar. 
100, 800 watt (%100) anlamına gelir ve bu 
maksimum güç ayarıdır.

4.  640 watt (P80) seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesini 
çevirin. 

5.  Güç seçiminizi onaylamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 
öğesine basın.

6.  7 dakikalık pişirme süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesini çevirin. 

7.  İki aşamalı programı başlatmak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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öğesine basın. 1. aşama için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolleri yanıp söner ve ardından “bip” 
sesi duyulur; 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanıp 
sönerek 2. aşamanın başladığını belirtir. 

Gecikmeli Başlatma
Fırın önceden belirlenen bir saatte başlayacak 
şekilde ayarlanabilir ve iki aşamalı pişirme 
kullanılabilir. Buz çözmeyi aşama olarak 
kullanmayın.

1.  

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 düğmesine bir kez basın. Ekranda 
“P100” görünür. 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri 
yanar. 100, %100 anlamına gelir ve bu 
maksimum güç ayarıdır.

2.  Güç seviyesini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini 
çevirin. 

3.  Güç seçiminizi onaylamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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öğesine basın.

4.  0,05 ile 95,00 arasından gerekli pişirme 
süresini seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 düğmesini 
çevirin. 

5.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesine basın. Saat rakamları yanıp 
söner ve 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolleri yanar. 

6.  Fırının pişirmeye başlamasını istediğiniz 
saati seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini çevirin. 

7.  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesine basın. Dakika rakamları yanıp 
sönmeye başlar. 

8.  Fırının pişirmeye başlamasını istediğiniz 
dakikayı seçmek için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini çevirin. 

9.  Ayarı tamamlamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine basın. 
Ekranda zaman ve yanıp sönen bir 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolü görüntülenir. Belirtilen süreye 
ulaşılana kadar sembol yanıp sönmeye 
devam eder ve bu süreye ulaşıldığında 
fırın iki kez “bip” sesi çıkarır, ardından 
pişirme işlemi otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi sonunda fırın 5 kez 
“bip” sesi çıkarır. Not: Bu fonksiyonun 
çalışması için “zaman”ın ayarlanması 
gerekir.

Çocuk Kilidi
İzinsiz kullanımı, örneğin çocuklar tarafından 
kullanımı, engellemek istediğinizde fırının 
çalışmasını engelleyebilirsiniz. Bu işlem için, 
“bekleme” modunda 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 öğesine 3 saniye 
boyunca basılı tutun. Çocuk kilidinin 
etkinleştirildiğini ifade eden uzun süreli bir 
“bip” sesi gelir ve ekranda 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 sembolü yanar.

“Çocuk kilidi” modundan çıkmak için 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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öğesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Çocuk 
kilidinin devre dışı bırakıldığını ifade eden 
uzun süreli bir “bip” sesi gelir ve ekrandaki 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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sembolü söner.

Yiyecek kategorisine göre 
otomatik pişirme
1.  Otomatik menü “A-1” seçimi için, fırın 

bekleme modundayken 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesine 
basın. 

2.  A-2 ila A-8 arasında seçim yapmak için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 
öğesini saat yönünde çevirin. 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesi 
yanar.   
Not: yiyecek kategorileri için aşağıdaki 
tabloya bakın.

3.  Seçiminizi onaylamak için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesine 
basın. 

4.  Yiyecek ağırlığını gram cinsinden seçmek 
için 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 öğesini çevirin. g ve ml öğesi 
yanar. 

5.  Pişirmeye başlamak için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basın. 

Pişirme süresi tamamlandığında beş 
kez “bip” sesi duyulur ve ardından fırın 
kapanır. 
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Kullanım sırasında bilgi edinme
1.  Pişirme sırasında 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine basın, 
seçilen güç ayarı 3 saniye boyunca 
ekranda görüntülenir. 

2.  “Gecikmeli başlatma” modunda  

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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öğesine basın, pişirme başlangıç süresi 
3 saniyeliğine ekrana gelir ve ardından 
zaman bir kez daha gösterilir. 
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2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 öğesine basın, zaman 3 saniye 
boyunca görüntülenir. 

Genel bilgiler ve kullanıcı 
kılavuzları
1. Herhangi bir tuşa basıldığında, ilgili 

eylemin algılandığını belirten bir “bip” sesi 
gelir.

2.  Kontrol düğmesi ilk kez çevrildiğinde bir 
“bip” sesi gelir.

3.  Herhangi bir pişirme programı seçildikten 
sonra ilgili pişirme işlemini başlatmak 
üzere 1 dakika içinde 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 öğesine 
basılmazsa pişirme iptal edilir ve ekranda 
“zaman” gösterilir. 

4.  Her pişirme işleminin sonunda fırından 
beş kez “bip” sesi gelir.

5.  Pişirme sırasında fırın kapağının açılması 
fırını durdurur. 
Pişirme sırasında kapak açıldıysa, 
pişirmeye devam etmek için 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
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v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
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že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
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 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
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 öğesine 
basılması gerekir.

 

Otomatik Pişirme Tablosu

Menü Ağırlık / Porsiyon

A1 - Otomatik Isıtma 200 gr, 400 gr, 600 gr

A2 - Sebzeler 200 gr, 300 gr, 400 gr

A3 - Balık 250 gr, 350 gr, 450 gr

A4 - Et 250 gr, 350 gr, 450 gr

A5 - Makarna 50 gr (450 ml su ile), 100 gr (800 ml su ile)

A6 - Patates 200 gr, 400 gr, 600 gr

A7 - Pizza 200 gr, 400 gr

A8 - Çorba 200 ml, 400 ml

Mikrodalgra ipuçları
•	 Fırını daima temiz tutun; yiyeceklerin 

taşmasını engrelleyin ve cam tepsinin altını 
ve fırının içini temizlemeyi unutmayın.

•	 Mikrodalgra fırınınızda pişirme yaparken, 
tercihen kapaklı ve yuvarlak veya oval 
grüvençler kullanın.

•	 Metal veya metal işlemeye sahip grüveçler 
kullanmayın. Bazı plastik materyaller 
sıcak yiyecekler nedeniyle eriyebilir ve 
bükülebilir.

•	 Pişirme sırasında yiyeceği sarın. Cam kapak, 
tabak veya yağ greçirmez kağıt kullanın.

•	 Börek, ekmek ve benzeri yiyeceklerin 
buzları doğrudan ekmek sepetindeyken 
veya kağıt havlu içindeyken çözülebilir.

•	 Donmuş yiyecekler paketlerinin içinde 
ısıtılacağında paketin açılması grerekir. 
Mikrodalgra fırında kullanıma uygrun 
oldukları özellikle belirtilmediği müddetçe 
metal veya metal işlemeye sahip paketler 
kullanılmamalıdır. Metal klips ve kabloları 
çıkarın.

YARARLI İPUÇLARI VE BİLGİLER
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•	 Tavuk butları gribi kolaylıkla fazla 
pişen kısımlar küçük alüminyum folyo 
parçalarıyla kaplanabilir.

•	 Zar veya deri ile kaplı yiyecekler bir çatal ile 
delinmelidir; örneğin patates ve sosisler. 
Patlayabilecekleri için mikrodalgra fırında 
yumurta kaynatmayın.

•	 Büyük, kalın parçaları grüvecin kenarına 
yakın olacakları şekilde yerleştirin ve 
yiyecekleri eşit parçalar halinde bölmeye 
çalışın. Yiyeceği daime fırının merkezine 
koyun.

•	 Yiyeceği birkaç kez karıştırır veya 
çevirirseniz eşit bir pişirme elde edersiniz.

•	 Aşırı pişmenin önüne greçmek için, daima 
tarifinizde belirtilen pişirme süresinden 
daha kısa bir süre seçin. Yiyecek miktarı 
arttıkça pişme süresi de uzar.

•	 Sebzeler için çok az ya da hiç su 
kullanmayın.

•	 “Normal” pişirme sırasında kullandığınızdan 
aha az miktarda tuz ve baharat kullanın.

•	 Sonradan terbiye edin.
•	 Tam ve eşit pişirme elde etmek için, fırın 

kapandıktan sonra birkaç dakika “bekleyin” 
ve yiyeceği öyle alın.

•	 Servis etmeden önce yiyeceğin tamamının 
sıcak olduğundan emin olun.

•	 Fırından pişirme kaplarını veya yiyecekleri 
alırken tencere tutacağı veya eldiven 
kullanın.

Mikrodalga ipuçları
•	 Balın Yumuşatılması 

Kavanoz içinde kristalleşmiş bir balı 
yumuşatmak istediğinizde, kavanozun 
kapağını açın ve kavanozu fırına koyup 
mikrodalga fırında, orta güçte 2 dakika 
boyunca ısıtın.

•	 Çikolatanın Eritilmesi 
100 gr çikolatayı kare parçalar halinde 
bölün, bir kaseye koyun ve yüksek güçte 
1-2 dakika boyunca pişirip iyice karıştırın.

•	 Yağın Yumuşatılması veya Eritilmesi
Eritme için birkaç saniyelik yüksek güçte 
ısıtma yeterlidir. Yumuşatma için düşük güç 
kullanılması tavsiye edilir.

•	 Ekmeğin Tazelenmesi veya Isıtılması 
Birkaç saniye boyunca orta güçte ısıtma 
uygulayın.

•	 Sarımsağın Kolaylıkla Soyulması
3 veya 4 diş sarımsağı 15 saniye boyunca 
yüksek güçte ısıtın. Diş dışarı çıkana kadar 
bir uçtan diğer uca doğru ovalayın.

•	 Meyve Suyu 
Turunçgiller sıkılmadan önce 15 saniye 
boyunca yüksek güçte ısıtılırlarsa daha fazla 
meyve suyu bırakırlar.

•	 Lapa Pişirilmesi 
Yıkanması gerekecek yapışkan tava 
kullanmadan, kolaylıkla lapa pişirilebilir. 
Yiyecek üreticilerinin tavsiyelerini dikkate 
alın.

Olağan olarak ihtiyaç duyulan tek bakın 
temizliktir.

 UYARI!
Mikrodalga fırınınız düzenli aralıklarla 
temizlenmeli ve tüm yiyecek 
kalıntılarından arındırılmalıdır. 
Mikrodalga temiz tutulmazsa yüzeyi 
aşınabilir ve bu da fırının çalışma 
ömrünü azaltabilir ve tehlikeli 
durumların ortaya çıkmasına neden 
olabilir.

 UYARI!
Temizleme işlemi fırın kapalıyken 
gerçekleştirilmelidir. Fişi prizden 
çıkartın veya fırının elektrik devresini 
kapatın.

Paslanmaya neden olabilecekleri için 
aşındırıcı veya çözücü temizlik maddeleri, 
yüzeyi kazıyan teller ya da keskin nesneler 
kullanmayın. Cihazı temizlemek için kuvvetli 
temizleyiciler veya buharla temizleyiciler 
kullanmayın.

Aksesuarlar
Her kullanımdan sonra aksesuarları temizleyin.

Çok kirli olduklarında öncelikle suda 
beklettikten sonra fırça ve sünger kullanarak 
temizleyin.

Aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
Döner tablanın ve ilgili desteklerin daima 
temiz olduğundan emin olun. Döner tabla ve 

BAKIM VE TEMİZLİK
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ilgili destekler yerlerinde olmadığı müddetçe 
fırını çalıştırmayın.

Ön yüz
Olağan temizlik sırasında yalnızca nemli bir 
beze ihtiyaç duyarsınız. Çok kirli olduğunda, 
temizleme suyunun içine birkaç damla 
bulaşık deterjanı damlatın. Ardından, fırını 
kuru bir bezle silin.

Cam temizleyici bir ürün ve kumaş veya ip 
parçası bırakmayan yumuşak bir bez kullanın. 
Yüzeye baskı uygulamadan bir uçtan diğer 
uca doğru silin.

Kireç, yağ, nişasta ve yumurta akı lekelerini 
bekletmeden temizleyin. Bu tip lekeler 
bulundukları bölgede korozyona neden 
olabilirler.

Fırının içine su girmesine izin vermeyin.

Tepsi
Her kullanımdan sonra fırının içini nemli 
bir bezle temizleyin. Bu, sıçrayan yemek 
kalıntılarını veya cihazın içine yapışan 
yemekleri temizlemenin en kolay yoludur. 
Giderilmesi daha güç olan kirler için aşındırıcı 
olmayan temizlik ürünleri kullanın. Fırın 

spreyleri veya diğer aşındırıcı ya da kazıyıcı 
temizlik ürünlerini kullanmayın.

Kapağın düzgün şekilde açılıp kapanmasını 
sağlamak için kapağın ve fırının ön yüzünün 
çok temiz olduğundan daima emin olun.

Mikrodalga havalandırma deliklerine su 
girmediğinden emin olun.

Döner tablayı ve ilgili desteği çıkarıp, fırın 
boşluğunu düzenli aralıklarla temizleyin. 
Herhangi bir sıvı döküldüğünde de bu işlemi 
uygulayın.

Döner tabla ve ilgili destekler yerlerinde 
olmadan fırını çalıştırmayın.

Fırın boşlu çok kirliyse döner tabla üzerine bir 
bardak su koyun ve mikrodalga fırını 2 veya  
3 dakikalığına, maksimum güçte çalıştırın. 
Açığa çıkan buhar kiri yumuşatır ve 
böylelikle kirler, yumuşak bir bez kullanılarak 
temizlenebilir.

Kötü kokular (örneğin balık yapıldıktan 
sonraki koku) kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. 
Bir bardak suyun içine birkaç damla limon 
suyu damlatın. Suyun taşmasını engellemek 
için bardağın içine bir yemek kaşığı kahve 
koyun. Suyu 2 - 3 dakika boyunca maksimum 
güçte ısıtın.

TEKNİK VERİLER

Teknik veri kategorisi Değer

AC Voltajı 230-240 V / 50 Hz

Gerekli güç 1300 W

Mikrodalga çıkış gücü 800 W

Izgara gücü 1000 W

Mikrodalga frekansı 2450 MHz

Boyutlar (GxYxD) 461 x 280 x 273 mm

Fırın kapasitesi 20 litre

Ağırlık 12,6 kg
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Cihazın 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 veya cihazla birlikte verilen 
belgelerin üzerindeki sembol, bu cihaza 
evsel atık muamelesi yapılmaması 
gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli 
ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü 
için uygun bir toplama noktasına 
götürülmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde 
atılması veya imha edilmesi çevre ve insan 
sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol 

açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doğru 
bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak 
potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye 
yardımcı olmuş olursunuz. Bu ürünün geri 
dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi 
için lütfen yerel idareyle, ev çöpü toplama 
servisiyle ya da ürünü satın aldığınız 
mağaza ile iletişime geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

•	 Kapağın üzerinde bulunan tüm tanıtım 
etiketlerini çıkarın.

•	 Fırın yassı ve düz bir zemin üzerine 
koyulmalıdır. Yüzey, fırın ağırlığı (12,6 kg)  
ve fırına koyulacak yiyeceklerin/
içeceklerin ağırlığını güvenle taşıyacak 
kadar sağlam olmalıdır. 
Titreşim ve gürültü oluşumunu 
engellemek için fırının sağlam bir şekilde 
konumlandırılması gerekir.

•	 Fırını ısı ve sudan uzak tutun. Sıcaklık ve 
su, fırın verimliliğini düşürebileceğinden 
ve işlev bozukluğuna neden 
olabileceğinden fırını sıcak ve üzerinde 
su bulunan yüzeylere monte etmeyin.

•	 Üst ve yan kısımlardaki hava boşluklarını 
kapatmayın ve fırının üzerine herhangi 
bir şey koymayın. 
Çalışma sırasında hava boşlukları 
tıkanırsa fırın aşırı ısınabilir ve bu da 
işlev bozukluğuna neden olabilir. Hava 
boşluklarından sıcak hava çıktığından 
hava boşluklarının önünü kapamayın 
veya fırın ile arka duvar arasına perde 
girmesine izin vermeyin.

•	 Fırını radyo ve TV’lerden mümkün 
olduğunca uzağa koyun. Bu fırın, 
radyo dalgası girişimlerine yönelik EEC 
gerekliliklerine uygundur ancak radyo 
veya TV’ye çok yakın konumlandırılması 
durumunda bir miktar girişim olabilir. 
Bu nedenle fırını, radyo ve TV’lerden 
mümkün olduğunca uzağa koyun.

•	 Mümkünse bir köşeye koyun ve fırının 
yan, arka ve üst kısmında 15 cm’lik 
boşluk bulundurun.

Önemli! Fırın, mutfak dahilinde 
neredeyse her yere koyulabilir. Fırını, 
yassı ve düz bir zemin üzerine ve fırının 
havalandırma boşlukları ve alt kısmı (yeterli 
havalandırmayı sağlamak için) kapalı 
olmayacak şekilde yerleştirin.

Elektrik bağlantısının yapılması
Fırınla birlikte bir güç kablosu ve 230- 
240 V / 50 Hz’lik topraklanmış bir elektrik 
çıkışı verilir. Topraklama koruması, bir kısa 
devre olması durumunda ortaya çıkacak 
riskleri en alt seviyeye çeker. Fırın voltajı 
ile elektrik prizindeki voltajın eşleşip 
eşleşmediğini kontrol edin.

Fırın prize bir uzatma kablosu 
kullanılarak bağlandıysa, uzatma 
kablosunun topraklandığından emin 
olun.

 UYARI!
Cihaz, topraklanmamış bir elektrik 
prizine bağlanmamalıdır. Elektrik 
bağlantısı konusunda şüpheleriniz 
varsa veya elektrik prizinin 
topraklanıp topraklanmadığından 
emin değilseniz bir elektrikçiyle 
iletişime geçin.

 UYARI!
Bu cihaz topraklanmalıdır. Cihaz, 
prizinize uygun olmayan ve 
sökülemez bir kabloya sahipse, 
gerekli değişim, bir kazanın meydana 
gelmesine engel olmak için 
üretici, servis acentesi veya benzer 

ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

MONTAJ
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nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

 UYARI!
Elektrik kablosunun zarar görmesi 
durumunda, bir kazanın meydana 

gelmesine engel olmak için, ilgili 
değişim üretici, servis acentesi veya 
benzer nitelikteki kalifiye bir kişi 
tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihaz, bu kullanma kılavuzunun arka 
kısmındaki listede yer alan her ülke 
için, cihaz garantisinde belirtilen veya 
kanunlarca öngörülen süre boyunca, 
Electrolux garantisi altındadır. Aşağıda, liste 
halinde belirtilen bu ülkelerin birinden 
diğerine taşınırsanız, cihazın garantisi de 
aşağıdaki şartlar dahilinde sizinle birlikte yer 
değiştirmiş olur:

•	 Cihaz garantisi, cihazı ilk satın aldığınızda 
cihazın satıcısı tarafından verilen satış 
belgesinde yazılı olan tarihte başlar.

•	 Cihazın garanti süresi değişmez ve cihaz, 
ikamet etmekte olduğunuz ülkede 
bulunan, bu model cihaz veya cihaz 

yelpazesi için mevcut olan, işçilik ve 
parçaları kapsar.

•	 Cihaz garantisi, cihazı satın alan 
kişiye özeldir ve başka bir kullanıcıya 
devredilemez.

•	 Cihaz, Electrolux tarafından verilen 
talimatlara göre monte edilip 
kullanılmalıdır ve evde kullanım 
amaçlıdır, yani ticari amaçlar için 
kullanılmamalıdır.

•	 Cihaz, ikamet etmekte olduğunuz yeni 
ülkede geçerli olan ilgili kanunlara uygun 
şekilde monte edilmelidir.

Bu Avrupa Garantisi hükümleri, size 
kanunlarca tanınan hakların herhangi 
birisini etkilemez.

Üretici / İhracatçı : 
ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION NV. 
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40 
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES  
BELGIUM 
TEL: +32 2 716 26 00 
FAX: +32 2 716 26 01 
www.electrolux.com

Kullanım Ömrü Bilgisi : 
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, 
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. 
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı 
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini 
ve bakım süresini ifade eder.

AVRUPA GARANTİSİ
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