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neúmyslným 

é odpojit od zdroje elektrického napájení s rozpínací 

v  kategorie 

musí být zabudované v 

s 

troubu.

k 

VAROVÁNÍ: Riziko vzniku popálenin! 

nejsou pod dohledem. 

Riziko vzniku popálenin! 

cirkulujícím vzduchem. 

proudem. 

CS-3



let.

zbytky jídla. 

CS-4



domácnosti a v 

- 

- 

- chalupy; 

- 

 riziku. 

Není-

CS-5



CS-6



Technická specifikace   

2450 MHz

230 V~   50 Hz

1.450 W

Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlny) 900 W

1.000 W

Objem trouby

595x398x388 mm

368x328x206 mm

Váha netto 18,5 kg

1 m 

Ø315 mm 
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-
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technikem zákaznické

- Nezapínejte troubu, 

- Nikdy nezapínejte troubu v . Pokud není 

v 

t.

- Nezakrývejte 

-

-  Tato 

generátor mikrovln.  

-

zapnutí vznítit. 

-

-

mikrovlnami nelze regulovat. 

-

v 

      

- N . Mohlo by dojít k jejich 

ejména v 
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zásuvky.  
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Nerozebírejte troubu 

Styk s 

nebo i smrt. 

VAROVÁNÍ 

 výjimkou kvalifikovaných osob, provád

 elektrickým 

                                                                          

1.

2.

(saponátu). 

3. K 

ím kabelem s 

a

zásuvky. Pokud dojde ke zkratu, po cestu 

elektrickým proudem.     
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1. lu v 

2.

3.  míst

 VOLBA NÁDOBÍ 

Pokud si s 

1.

2.

3.

4.

                                                                          

Poznámky 

v

K uz

unikat pára.

pohárky nenechávejte troubu bez dozoru. 

Papírové ubrousky chladlého jídla, aby absorbovaly olej a tuk. Pouze pro 

v

Plastové materiály

V souladu s

fólie

vá se k zakrytí jídla, aby z

Dbejte na to, aby se fólie nedotýkala jídla.

Voskovaný papír
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Materiály, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu  

Poznámky 

Hliníkové podnosy

Potravinové kartony 

s kovovými úchyty

kovu 

nebo s kovovým 

povlakem

Kovové uzavírací 

klipsy, spony

Mohou v

Expandovaná 

                                                                    

                                                                            

- a, brambory, 

-

).

-

dojde k 

-

fritování). 

- je

-

-

-

pozorovatelná. Na 

y 

-  velkým otvorem, aby mohla pára snadno unikat. Jídlo 

uvedených v 

D  závislosti na 

1.

2. Potraviny s 

3.

-

kompaktní k 

4.

5.

únik páry. 
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MIKROVLNNÁ TROUBA  

 kartonu. Do vybavení 

                           

                                                                        

A)     Ovládací panel 

                                                                

                                                                        

                                                                        

                                                                        

E)     Kontrolní okénko 

                                                                        

                                                                        

G)   

                                                                            

                                                                   

Nikdy nenasazujte 

                                                                   

                                                                   

                                                                

                                                                   

                                                                   

                                                                   

V 

                                                                   

                                                                   

Disk (spodní strana)
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A 595mm 

B 388mm 

C 398mm 

D 560mm 

E 380mm 

F Min 500mm

G 10mm 

H 10mm 

I 20mm 

J 45mm 
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1.  Nastavení hodin 

                                  

                                     

 elektrické síti se na 

                                                                       

LED-

1.  1

                                                                             

                                                                             

                       

                                                 

.                                                                                                              .  

                                                                       

2.   Pomocí jednoho nebo druhého z 2 nastavte 

                                                                              

hodinový údaj, který se musí pohybovat v rozmezí  

                                                                             

0 23.

                                                              

.                                                                                         .  

                                                                       

                                                                             
                                                                        

.                                                                                        .  

                                                                       

4.  Pomocí jednoho nebo druhého z 2 nastavte 

                                                                         

minutový údaj, který se musí pohybovat v rozmezí  

                                                                            

0  59.                                                                       .  

                          

.                                                                                        .  

               

                                                                             

           

                                                                             
                                                            

.                                                                                        .

                                                                       

                                       

Poznámky:  1.    Pokud hodiny nenastavíte, nebude se 

                                                                                                  

2. V -                 

                                                                           

1

22
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                                              Na LED-
                                                                        .                                                                                                              .  

2. 1

2

                                                                             S 

                                                    

                                                                             
                                       .                                                                                         .  

                                                                       

                                                                             2

                                                                             

                                                                         pohybovat v rozmezí od 0:05 do 95:00. 
                                                                        .                                                                                        .  

4 3

                                                                        .                                                                                        .  

-

20 minut, 

.                                                                                                                                   .

.                                                                                                                                    .

.                                                                                                                                    .

2
.                                                                                                                                    .

.                                                                                                                                  .

                                                                       

1

22

3

3
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Displej

P100 100% - 900 W

P80 80% - 720 W

P50 50% - 450 W

P30 30% - 270 W

P10 10% - 90 W
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3.

                                                                       1 -

                                                                       vyvoláte na LED-

                                                                       - - -1 -2 (combi) 

                                                                       2.

                                                                       iskem 

                                                                       3 - 

                                                                       
2. Lze jimi nastavit   

                                                                       
 rozmezí od 0:05 do 95:00.     

                                                                       
3

                                                   

                                                                        

-                                       

výkonu, gril (C- -                                                                                      

                                               

                                                                                      

uvedeno v 

1. 1 - 

COM -
                                                                        

.                                                                                                              .  
                                        

                                                                             

-
                               

.                                                                                         .

                                                                                     

                      

2. K tomuto nastavení                                                                               

je k                                

                                                                              
                                                                      

.                                                                                        .  
                                                                       

3                                       
                                                                       

.                                                                                         .

                      
                                                               

                                                                       

                                                                           

1

22
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Displej Výkon grilu

G 0% 100%

C-1 55% 45%

C-2 36% 64%

                      tomto  
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 rychlým startem 

1. 1 -

 výkonem 100%. Poté opako-

t 

 krocích po 30-

                                                                              

          

                                                              .                                                                                        .  

              

1. -

a rozsvítí se symbol hodin. 
.                                                                                                                                     .

.                                                                                                                                     .

3 1 - 

se rozbliká.  
.                                                                                                                                      .

-

.                                                                                                                                      .  

-hodinovém formátu,  

                   

                                                                           

1
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5.   Váhové rozmrazování   

1. Sti 1 - 

                                                                        .                                                                                                              .  

                                                                       2                zadejte váhu rozmra-  

                                                                             zované potraviny. Zadán  rozsahu 

                                                                            
                                                                       .                                                                                         .                                                                                     

                                                                       

3

                                                  
                                                                        .                                                                                        .  

ové rozmrazování   

1. 1 - -displeji se objeví infor- 

.                                                                                                                                     .

2                 zadejte dobu rozmrazování. Její maximální délka je 95 minut. 
.                                                                                                                                     .

3.   Stiskem tl 3 - 
.                                                                                                                                      .

                                                                    

1

22

3
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1 1

- - menu v 

                                                                              

                                                                              nápoje a popcorn     
                                                                        .                                                                                                              .  

                                                                       2.   Stiskem 2

                                                                             
                                                                       .                                                                                         .                                                                                     

                                                                       

3 nastavte váhu potraviny podle  

                                                                      váhové tabulky (viz dále).  
                                                                        .                                                                                     .  

                                                                       2

                                                                              
                                                                       .                                                                                         .                                                                                     

                                                                        

                                                                      -li upravit rybu o váze 350 g s 

                                                                      programu, p

1. 1  na kód 

-
                                                                        .                                                                                                              .  

                                                                       2

                                                                             
                                                                       .                                                                                         .                                                                                     

                                                                        

2. 3 nastavte váhu ryby, kterou si 

                                                                              

                                                                              
                                                                        .                                                                                        .  

                                                                       2

                                                                              
                                                                       .                                                                                         .                                                                                     

                                                                        

                                                                               

1

33

2
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Menu Váha Displej

A-1

Pizza

200 g 200

400 g 400

A-2

Maso

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-3

Zelenina

200 g 200

300 g 300

400 g 400

A-4 50 g (se 450 ml studené vody) 50

100 g (s 800 ml studené vody) 100

A-5

Brambory

200 g 200

400 g 400

600 g 600

A-6

Ryba

250 g 250

350 g 350

450 g 450

A-7

Horké nápoje

1

2

3

A-8

Popcorn 100 g 100

CS-27

50 g 50



                                                            8.  Dvoufázový program 

                                                                              Nastav

                                                                              

                                                                         fází  

                                                                          rozmraze-               

                                                                         

                                                                        Jsou zde k dispozici následující programy: 

                                                                        MIKROVLNY + GRILL/COMBI 

                                                                        GRILL/COMBI + MIKROVLNY 

                                                                        VÁHOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + MIKROVLNY 

                                                                        NY

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                         Chcete-

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

1 - -
.                                                                                                                                    .

2. 2   
.                                                                                                                                    .

3.
.                                                                                                                                    .

4. 3 2
.

.                                                                                                                                    .

Na LED-displeji 4 -

.                                                                                                                                    .

2

.                                                                                                                                    .

ý signál oznamující  4 - 

.                                                                                                                                    .

1

22

3

4
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9.   Zobrazování informací   

1.

si na displej ak

.                                                                                                                                    .

2.

.                                                                                                                                    .

                                                           stky oznámí ovládací  

                                                           

                                                           nastaveny hodiny, bude displej v tomto stavu zobrazovat aktuální  

                                                           -displeji  

                                                           symbol prázdného pole:   

Pokud je pojistka v 

                                                         

                                                          se o

                                                          zvukovým signálem.  
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11.   Provozní závady 

Mik

Pokud je mikrovlnná trouba v

únik horkého vzduchu 

Z potravi

Náhodné zapnutí trouby  ve 

potraviny

Závada

Troubu nelze zapnout

by

vycházející z pracovního 

prostoru trouby.

(elektrický výboj)

V

Pr
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s 

Pro opravu udejte: 

- druh závady 

-

-  S.N.) 

Tuto informa

                                   V 

                                   

                                   d ostatního odpadu. Pokud tedy nastane v budouc- 

                                   

                                   ktrický a elektro-  

                                   nický odpad.   

POKYNY PRO LIKVIDACI 

a recyklaci se spojte s .
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OBSAH

 Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na 

bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Dôsledne postupujte podľa pokynov, 

aby ste udržali mikrovlnnú rúru v dokonalom funkčnom stave po mnoho rokov. 

 TYTO POKYNY UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE 



Bezpečnostné informácie 

Pred používaním rúry si dôkladne prečítajte návod na používanie 
a bezpečnostné informácie.

Návod si uchovajte pre budúce použitie.

Výrobca nemôže byť braný na zodpovednosť za prípadné škody 
ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávnej inštalácie a nesprávneho, 
nevhodného alebo neprimeraného použitia zariadenia.

Elektrická bezpečnosť rúry je zabezpečená iba vtedy, keď je rúra 
pripojená k uzemňovaciemu systému v súlade s platnými predpismi.

Zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prevádzky tohto elek-
trického zariadenia:
Kontaktujte iba autorizované strediská zákazníckeho servisu.
Neupravujte žiadne funkcie zariadenia.

Deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s ob-
medzenými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu toto zari-
adenie používať pod dozorom alebo ak sa im poskytnú pokyny 
týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú 
súvisiacim rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čis-
tenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie nie je hračka.
Nenechajte deti pohybovať sa v blízkosti zariadenia bez dohľadu.
Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali zariadenia alebo jeho ovlá-
dacích prvkov počas ich používania alebo hneď po ich použití.

UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu mimovoľného 
resetovania tepelného vypínača, tento spotrebič sa nesmie napá-
jať cez externé vypínacie zariadenie, ako je časovač, a nesmie 
byť pripojený na okruh, ktorý dodávateľ energie pravidelne vypína 
a zapína.

SK
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Uistite sa, že zariadenie sa nainštaluje spôsobom, ktorý umožňu-
je odpojenie od napájania pri otváracej vzdialenosti kontaktov 
umožňujúcej úplné odpojenie pri prepäťových stavoch v kategórii 
III. Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované v pevnej in-
štalácii v súlade s predpismi pre elektroinštalácie.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.
Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dekoratívnymi dvierkami, 
aby nedošlo k prehriatiu.

UPOZORNENIE: Riziko popálenia!
Spotrebič sa pri používaní zohrieva. Pri manipulácii vnútri rúry je 
potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli ohrievacích prvkov.
Nedovoľte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov priblížili k spotrebiču, 
ak nie sú nepretržite pod dozorom.
Riziko popálenia!
Okraj držadla môže mať vyššiu teplotu v dôsledku odvetrávania 
horúceho vzduchu.
Vždy sa ubezpečte, že keď sa rúra nepoužíva, ovládacie otočné 
gombíky sú vo vypnutej polohe.

UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky sa presvedčte, že je 
zariadenie vypnuté. Predídete tým možnosti zásahu elektrickým 
prúdom.

Na čistenie skla na dvierkach rúry/skla vyklápacieho krytu rúry 
(podľa situácie) nepoužívajte drsné abrazívne čističe ani kovové 
drôtenky. Môže sa tým poškrabať povrch, čo môže spôsobiť roz-
bitie skla.
Nepoužívajte parné čističe ani priamy prúd vody.

Aby sa predišlo rizikám, musí poškodený napájací kábel vymeniť 
výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnými kvali-
fikáciami.
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UPOZORNENIE: Tekutiny a iné potraviny sa nemôžu ohrievať v 
utesnených nádobách, pretože by mohli explodovať.
UPOZORNENIE: Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú 
osobu je nebezpečné vykonávať akúkoľvek servisnú alebo 
opravárenskú operáciu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý 
poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších 
ako 8 rokov.

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky 
potravín.

Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách 
dávajte pozor na rúru kvôli možnosti vznietenia.

Ak sa vyžaruje dym, spotrebič vypnite alebo odpojte od elek-
trickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zadusil všetok 
plameň.

Vajíčka v škrupine a celé natvrdo varené vajcia by sa nemali v 
mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu explodovať, a to aj v 
prípade, že bol už mikrovlnný ohrev ukončený.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a v podob-
ných aplikáciách, ako sú:
- kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pra-
covných prostrediach;
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach ubytovacieho 
typu;
- domy na farmách;
- prostredia určené na nocľah a raňajky.
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Aby sa predišlo rizikám, musí poškodený napájací kábel vymeniť 
výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnými kvali-
fikáciami.
Neudržiavanie rúry v čistom stave by mohlo viesť k poškodeniu 
povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča 
a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.

Obsah dojčenských fliaš a nádob s detským jedlom sa musí 
premiešať alebo pretrepať a skontrolovať jeho teplota pred kon-
zumáciou, aby nedošlo k popáleniu.

Mikrovlnný ohrev nápojov môže mať za následok oneskorený 
eruptívny var, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postu-
povať opatrne.

Mikrovlnná rúra sa musí obsluhovať s otvorenými ozdobnými 
dvierkami.

Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedál a nápojov. Drying of 
food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, 
damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

UPOZORNENIE: Ak je tesnenie dvierok poškodené, rúra sa ne-
smie používať, kým nebude opravená vyškolenou osobou.

Spotrebič je určený na používanie v domácnosti.

Táto rúra je určená len na zabudované použitie. Nie je určená 
na použitie na doske pracovného stola alebo na použitie vnútri 
skrine.
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Technické špecifikácie

Mikrovlnová frekvencia 2450 MHz

Menovité napätie 230 V~50 Hz

Menovité absorbované vstupné napätie (mikrovlny) 1 450 W

Menovitý výstupný výkon (mikrovlny) 900 W

Menovitý príkon (gril) 1 000 W

Objem mikrovlnnej rúry 25 litrov

Priemer točne Ø  315 mm

Vonkajšie rozmery 595 x 398 x 388 mm

Vnútorné rozmery 368 x 328 x 206 mm

Hmotnosť netto 18,5 kg

Dĺžka šnúry 1000 mm

Zadná strana spotrebiča musí byť umiestená oproti stene.
Upozornenie: Rúra sa nemôže používať, ak:
- dvierka nie sú správne zatvorené;
- pánty dvierok sú poškodené;
- kontaktné plochy medzi dvierkami a čelom rúry sú poškodené;
- okno dvierok je poškodené;
- vo vnútri rúry dochádza k iskreniu napriek tomu, že sa vo vnútri nenachádzajú žiadne kovové 
predmety;

Rúra sa smie znovu používať až po riadnej oprave vykonanej technikom z Oddelenia podpory.

- Nezapínajte rúru, ak tam nie je umiestená podpera točne, kruh točne alebo príslušný tanier;
- Nikdy nezapínajte mikrovlnnú rúru, keď je prázdna; ak sa v nej nenachádza žiadne jedlo, 
môže dôjsť k elektrickému preťaženiu, ktoré rúru môže poškodiť;
- Nezakrývajte ani neobmedzujte vetracie otvory;
- Pred vložením taniera a nádob do mikrovlnnej rúry sa ubezpečte, že sú vhodné (pozri časť o 
typoch tanierov);
- Neodstraňujte "sľudovú" fóliu na pravej strane rúry! Táto fólia zachytáva mastnotu a časti 
jeda, ktoré by mohli poškodiť generátor mikrovĺn.
- Nevkladajte žiadne horľavé predmety do vnútra rúry, pokiaľ je zapnutá, lebo by mohli začať 
horieť.
- Nepoužívajte rúru ako špajzu.
- Nepoužívajte rúru na vyprážanie jedla, pretože sa teplota vyhrievaného oleja v mikrovlnnej rúre 
nedá nastaviť.
- Aby ste predišli rizikám popálenín, vždy noste kuchynské rukavice, keď držíte taniere a nádo-
by a keď sa dotýkate rúry.
- Neopierajte sa o otvorené dvierka rúry. Rúra sa môže poškodiť najmä v okolí pántov.
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ČISTENIE
- Upozornenie: Mikrovlnnú rúru pravidelne 
čistite.
Odstráňte všetky zvyšky jedál (pozri odsek o 
čistení rúry). Ak sa mikrovlnná rúra neudržia-
va v čistote, môže sa poškodiť jej povrch a v 
dôsledku toho skrátiť jej životnosť, čo by 
spôsobilo potenciálne nebezpečnú situáciu.
- Kontaktné plochy dvierok (predná časť ot-
voru a vnútrajšok dvierok) sa musia udržiavať 
extrémne čisté, aby sa zabezpečila správna 
prevádzka rúry.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky 
alebo ostré kovové škrabky na čistenie skla 
dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, 
čo môže viesť k rozbitiu skla.
- Tip na čistenie---Pre ľahšie čistenie stien 
vnútorného priestoru rúry, ktorých sa môžu 
varené jedlá dotknúť: do misky dajte polovi-
cu citróna, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a 
zahrievajte pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry 
10 minút. Poutierajte rúru do čista mäkkou 
suchou handričkou.

Na zníženie nebezpečenstva nehôd pripojte 
spotrebič k uzemnenej zásuvke.

NEBEZPEČENSTVO
Tento spotrebič nedemontujte.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 
pri dotyku vnútorných komponentov môže 
spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo úrazu
Pre každého s výnimkou kvalifikovaných osôb 
je nebezpečné vykonávať údržbu alebo opravy, 
ktoré zahŕňajú odstránenie ochranných krytov, 
pôsobiacich ako štít proti vystaveniu sa mikrovl-
nám.

Dôležité
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Nesprávne použitie uzemnenia môže viesť 
k nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom. 
Spotrebič zasuňte do zásuvky až po správnej 
inštalácii a po ubezpečení sa, že uzemnenie je 
namontované.

Tento spotrebič je vybavený uzamnenou napá-
jacou šnúrou a uzemneným konektorom. Musí 
byť pripojený do uzemnenej zásuvky.
Ak dôjde k elektrickému skratu, zemniaca 

sústava poskytne priamu cestu, umožňujúcu vy-
bitie elektrického prúdu do zeme, a tak zníženie 
nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

ČISTENIE
Uistite sa, že spotrebič je odpojený od elek-
trickej siete.
1. Po použití zľahka vyčistite vnútorný priestor 
rúry navlhčenou handričkou.
2. Vyčistite príslušenstvo mydlovou vodou ob-
vyklým spôsobom.
3. Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa mu-
sia, ak sú znečistené, dôkladne vyčistiť vlhkou 
handričkou.

Konektor s dvoma okrúhlymi kolíkmi

Ak je nevyhnutné použiť súpravu s dlhšou 
napájacou šnúrou alebo s predlžovačkou:
1. Uistite sa, že prierez dlhej šnúry v súprave 
alebo predlžovačky je rovnaký alebo väčší ako 
prierez samotnej šnúry spotrebiča.
2. Predlžovačka musí obsahovať 3 vodiče, aby 
sa dala pripojiť k zemneniu.
3. Dlhá šnúra musí byť umiestená tak, aby 
nemohla visieť z plochy, na ktorej stojí spotre-
bič, aby sa tak predišlo pádu spotrebiča na zem 
v prípade neúmyselného zhodenia alebo poti-
ahnutia šnúry deťmi.

NÁČINIE na varenie
SPRIEVODCA PORCELÁNOVÝM RIADOM 
Niektoré nekovové náradia môžu byť vhodné 
na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, 
predmetné náčinie sa môže odskúšať podľa 
nižšie uvedeného postupu.

Test na riad:
1. Nalejte do nádoby vhodnej pre mikrovlnnú 
rúru 1 pohár studenej vody (250 ml) spolu s 
testovaným predmetom.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Dotknite sa opatrne testovaného pred-
metu. Ak je horúci, nesmie v mikrovlnnej rúre 
používať.
4. Neprekročte dobu ohrevu 1 minútu.
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Vhodný materiál na použitie v mikrovlnnej rúre.
Upozornenie: Pre každý materiál dodržiavajte pokyny výrobcu.

Náčinie Poznámky
Zapekacia 
misa

Riaďte as pokynmi výrobcu. Spodok zapekacej misy musí byť aspoň 3/16 palca 
(5 mm) nad otočným podstavcom. Nesprávne používanie môže spôsobiť rozbi-
tie otočného podstavca.

Stolový riad Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Riaďte as pokynmi výrobcu.
Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.

Sklenené 
hrnce

Vždy odoberte pokrievku. Používajte na ľahké ohriatie jedla. Väčšina sk-
lenených hrncov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.

Sklenený riad Len tepelne odolný sklenený riad do rúry. Uistite sa, že neobsahujú kovový lem. 
Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.

Vrecká na 
pečenie

Riaďte as pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte drôteným povrázkom. Perforujte, aby 
mohla unikať para.

Papierové 
poháre a šálky

Používajte len na krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas prípravy jedla nenechá-
vajte rúru bez dozoru.

Papierové 
utierky

Používajte na zakrytie jedla na prihrievanie alebo absorbovanie tuku. Používajte 
len na krátkodobé varenie pod dozorom.

Papier na 
pečenie

Používajte ako ochranu pred striekaním alebo ako obal na naparovanie.

Plast materiály Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Riaďte as pokynmi výrobcu.
Mal by byť označený „Microwave Safe“ (bezpečný na použitie v mikrovlnnej
rúre). Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Varné
vrecká“ a tesne uzavreté plastové vrecká by mali byť rozrezané, prederavené
alebo ventilované podľa odporúčania na obale.

Plastový obal Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Používajte na zakrytie jedla
v priebehu prípravy jedla, aby zostala zachovaná vlhkosť. Dávajte pozor, aby
sa plastový obal nedotýkal jedla.

Voskovaný 
papier

Používajte ako ochranu pred striekaním alebo na zachovanie vlhkosti.

Materiály, ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú používať

Náčinie Poznámky
Hliníkový pod-
nos

Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v 
mikrovlnnej rúre.

Kartón s jed-
lom s kovovým 
držadlom

Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v 
mikrovlnnej rúre.

Kovový alebo 
pokovovaný 
kuchynský riad

Kov chráni potraviny pred mikrovlnnou energiou. Kovový lem môže spôsobiť 
iskrenie.

Kovové spony Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v rúre.
Papierové 
vrecká

Môžu spôsobiť požiar v rúre.

Plastová pena Plastová pena sa môže roztaviť alebo kontaminovať kvapalinu vnútri, ak je 
vystavená vysokej teplote.

Drevo Drevo pri používaní v mikrovlnnej rúre vysychá a môže sa rozštiepiť alebo 
prasknúť.
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Pri varení v mikrovlnnej rúre dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
- Pred zohrievaním alebo varením potravín s kožou alebo kôrou (napr. jablká, paradajky, zemiaky, 
párky) ich prepichnite, aby nemohli prihorieť. Pred začiatkom prípravy ich nakrájajte na kocky.
- Pred používaním nádoby alebo taniera sa uistite, že sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre 
(pozri časť o typoch kuchynského náčinia).
- Pri varení potravín s malou vlhkosťou (napr. odmrazovanie chleba, príprava pukancov atď.) 
dochádza extrémne rýchlo k odparovaniu.
Vtedy sa rúra správa ako keby bola prázdna, čo pre potraviny znamená nebezpečenstvo pripálen-
ia. Môže sa poškodiť aj rúra aj nádoba. Preto odporúčame nastavenie času na minimálne potreb-
nú hodnotu a dohliadať na proces.
- Mikrovlnny sa nedajú použiť na ohrievanie väčšieho množstva oleja (na fritovanie).
- Odstráňte predvarené potraviny z nádoby, lebo tento typ nádoby nie je vždy teplovzdorný.
Dodržiavajte pokyny od výrobcu.
- Ak používate rôzne nádoby, napr. poháre, uložte ich rovno na vrch točne.
- Neutesňujte plastové vrecká kovovými sponami. Použite plastové spony. Niekoľkokrát vrecká 
prepichnite, aby mohla ľahko unikať para.
- Počas varenia sa na dvierkach rúry môže vytvárať para, ktorá potom môže začať kvapkať. Taká 
situácia je normálna a nemôže byť viditeľná pri nízkej teplote miestnosti. Táto situácia neovplyvní 
správny a bezpečný chod rúry. Po skončení varenia vysušte všetku nakondenzovanú kvapalinu.
- Pri ohreve kvapalín používajte nádoby so širokám otvorom, aby param mohla ľahko unikať.
Pripravujte potraviny v súlade s pokynmi a sledujte čas varenia a hladiny výkonu v automatickom 
režime varných tanierov. Majte na zreteli, že obrázky sú čisto ilustračné a môžu sa odlišovať v 
závislosti od potravín, ich počiatočného stavu, teploty a vlhkosti. Odporúčame nastaviť časy vare-
nia a hladiny výkonu podľa danej situácie. V závislosti od charakteristiky potravín môže byť treba 
predĺžiť alebo skrátiť čas varenia alebo zvýšiť či znížiť hladinu výkonu.
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Pri varení v mikrovlnnej rúre... majrte na zreteli:
1. Čím nižšia teplota, tým dhší čas varenia je potrebný.
2. Potraviny obsahujúce veľa kvapaliny sa zohrejú skôr.
3. Rovnomerné rozloženie potravín po celej točni umožní rovnomerné výsledky varenia. Pri umi-
estení hustejšej potraviny po obvode a menej hustých potravím v strede sa erovnaké typy potravín 
zohrejú naraz.
4. Dvierka mikrovlnnej rúry sa dajú otvoriť kedykoľvek. Keď sú dvierka otvorené, rúra sa vypne au-
tomaticky. Mikrovlnná rúra bude pokračovať v chode až po zatvorení dvierok a stlačení vypínača.
5. Zakryté potraviny si vyžadujú kratší čas varenia a zachovajú si viac svojich vlastností. Viečka 
musia umožňovať priechod mikrovĺn a mať malé otvory, ktoré umožňujú odparovanie pary.

CELKOVÝ POHĽAD
Názvy náhradných dielov a príslušenstva
Vyberte rúru a všetok materiál z kartónu a vnútorného priestoru rúry. 
Rúra sa dodáva s týmto príslušenstvom:
Sklenený podnos 
Zostava otočného podstavca 
Návod na obsluhu

A) Ovládací panel
B) Hriadeľ otočného podstavca
C) Zostava otočného podstavca
D) Sklenený podnos
E) Kontrolné okienko
F) Dvierka
G) Bezpečnostný uzatvárací  
systém

Inštalácia otočného podstavca
Nikdy neumiestňujte sklenený podnos hornou stranou 
dolu. Sklenený podnos by nemal byť nikdy zabloko-
vaný.
Počas varenia je potrebné vždy používať sklenený 
podnos aj otočný podstavec.
Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť pri príprave 
jedla vždy položené na sklenenom podnose.
Ak sklenený podnos alebo otočný podstavec praskne 
alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované 
servisné stredisko. 

F

G

A

C BE D

Grill rackGrilovacia mriežka

Sklenený
podnos
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Inštalácia a pripojenie
1. Tento spotrebič je určený na výhradne na domáce použitie.
2. Táto rúra bola skonštruovaná ako kompaktný spotrebič.
3. Dodržujte špeciáplne inštalačné pokyny.
4. Spotrebič sa môže zabudovať do nástennej skrinky z teplovzdorného materiálu, širokej 60 cm 
(aspoň 55 cm hlbokej a minimálne 85 cm od podlahy).
5. Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom s uzemňovacou zástrčkou. 
Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.
6. Napájacie napätie musí zodpovedať údajom uvedeným na štítku spotrebiča.
7. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny na uzemnenie 
nie sú úplne pochopené alebo ak existujú pochybnosti o tom, či je spotrebič správne uzemnený. 
Ak po inštalácii už nie je zásuvka prístupná, namontujte viacpólový odpojovací spínač s medzerou 
na rozopnutie kontaktov najmenej 3 mm.
8. Používanie adaptérov, predlžovacích káblov s viacerými zásuvkami a predlžovacích šnúr je 
zakázané. Akékoľvek prúdové preťaženie by skutočne mohlo spôsobiť požiar.

V priebehu prevádzky môže byť prístupný povrch horúci.

Pokyny na inštaláciu
Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte návod

Vezmite na vedomie
Elektrické pripojenie
Mikrovlnná rúra je vybavená konektorom s musí sa priopojiť iba k správne uzmnenej zásuvke. 
Podľa príslušných predpisov sa zásuvku musí nainštalovať resp. vymeniť iba kvalifikovaný elek-
trikár.
Ak už nie je zásuvka prístupná, po inštalácii musí byť na strane inštalácie prítomný odpojovač 
všetkých pólov s kontaktnou medzerou najmenej 3 mm.
Skrinka na zabudovanie nemôže mať zadnú stenu za spotrebičom.
Minimálna inštalačná výška: 85 cm.
Nezakrývajte vetracie štrbiny a sacie otvory.
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A. Vstavaný nábytok 

B. Pripravte skrinku

1. Položte ŠABLÓNU SPODKU SKRINE na spodnú dosku skrine. Vyrovnajte tak, aby stredová 
čiara šablóny lícovala so spodkom skrine.
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2. Upevnite SPODNÚ KONZOLU B dvoma a odstráňte SKRUTKU A ŠABLÓNY SPODKU 
SKRINE. A odstráňte ŠABLÓNU SPODKU SKRINE.

C. Nainštalujte rúru

3. Nainštalujte rúru do skrinky
- Neprerušujte ani nezauzlite elektrický kábel.

2

2*Screw A

Bottom Bracket B

3
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4. Spodná konzola B je nainštalovaná oproti zadnému obalu rúry.

5. Otvorte dvierka, zafixujte rúru k skrinke SKRUTKOU C do INŠTALAČNÉHO OTVORU SÚPRA-
VY OBLOŽENIA. Upevnite PLASTOVÝ KRYT SÚPRAVY OBLOŽENIA do INŠTALAČNÉHO OT-
VORU.

4

5

Skrutka B
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ROZMEROVÁ SCHÉMA

A 595 mm
B 388 mm
C 398 mm
D 560 mm
E 380 mm
F Min 500 mm
G 10 mm
H 10 mm
I 20 mm
J 45 mm
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Pokyny na prevádzku

1. Nastavenie hodín

1

22

Micro. / Grill / Combi

Weight / Time Defrost

Kitchen Timer / Clock

Stop / Clear

Start / +30 sec. / Confirm

Keď sa mikrovlnná rúra pripojí k elektrickému napájaniu, na LED displeji sa objaví “0:00” a zaz-
nie akustický signál.

1. Stlačte dvakrát  aby ste vybrali funkciu hodín, budú blikať čísla hodín.

2. Stlačte jedno z 2 tlačidiel a nastavte číslicu pre hodiny v rozmedzí 0-23.

3. Stlačte  budú blikať čísla minút.

4. Stlačte jedno z 2 tlačidiel a nastavte číslicu pre minúty v rozmedzí 0-59.

5. Stlačte  na ukončenie nastavenia hodín. Bude blikať “:” a čas sa rozsvieti.

Poznámka:
1. Keď hodiny nie sú nastavené, čas sa nezobrazí.
2. Ak v priebehu nastavovania hodín stlačíte  rúra sa vráti do predchádzajúceho stavu auto-
maticky.
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2. Varenie v mikrovlnnej rúre
PERCENTUÁLNE HODNOTY TLAČIDLA „Mikrovlnná rúra“

Displej Výkon mikrovlnnej rúry
P100 100% - 900 WATTS
P80 80% - 720 WATTS
P50 50% - 450 WATTS
P30 30% - 270 W
P10 10% - 90 W

1. Stlačte tlačidlo ; raz, na displeji sa zobrazí „P100“.

2. Stlačte jedenkrát tlačidlo 1 alebo zvoľte jedno z 2 tlačidiel a zvoľte požadovaný výkon: po 
každom stlačení tlačidla sa zmení zobrazenie v poradí takto: "P100", "P80", "P50", "P30" a 
"P10".

3. Ďalej stlačte  3 na potvrdenie a použite jedno z 2 tlačidiel na nastavenie času varenia 
medzi 0:05 a 95:00.

4. Stlačte  3 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete použiť 80 % výkon mikrovlnnej rúry na varenie po dobu 20 minút, môžete 
ovládať rúru nasledujúcimi krokmi.

1. Stlačte tlačidlo ; raz, na displeji sa zobrazí „P100“.

2. Stlačte tlačidlo mikrovlnnej rúry ešte raz a nastavte výkon na 80 %.

3. Stlačte tlačidlo  na potvrdenie a obrazovka zobrazí „P 80“.

4. Stlačte jedno z 2 tlačidiel kvôli nastaveniu času varenia, kým sa neobjaví na displeji "20:00".

5. Stlačte  na spustenie prípravy jedla.

1

22

3
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3. Grilovanie alebo kombinované varenie

Stlačte tlačidlo  1 opakovane a na LED displeji sa objaví "G", potom "C-1" a potom "C-2". Na 
výber G (gril) alebo C-1 a C-2 (kombi) môžete tiež stlačiť jedno z 2 tlačidiel.

Po výbere typu varenia stlačte  3 na potvrdenie vášho výberu, varenie zvolíte stlačením jed-
ného z 2 tlačidiel Čas (Time) v rozmedzí od 0:05 do 95:00.
Stlačte  3 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete použiť 55 % výkon mikrovlnnej rúry a 45 % výkon grilu (C-1) na prípravu jedla 
po dobu 10 minút, môžete ovládať rúru nasledujúcimi krokmi.

1. Stlačte tlačidlo 1  (Mikro/gril/kombi) sedemkrát: displej zobrazí "C-1".

2. Stlačte  na potvrdenie: displej zobrazí "C-1".

3. Stlačte jeden z 2 tlačidiel Čas (Time) s výberom v rozmedzí od 0:05 do 95:00. Keď chcete 
rýchlo predĺžiť čas varenia, podržte tlačidlo stlačené dlhšie.

4. Stlačte  na spustenie prípravy jedla.

Pokyny pre gril/kombinovanú klávesnicu
Displej Výkon mikrovlnnej rúry Výkon grilu

G 0% 100%
C-1 55% 45%
C-2 36% 64%

Poznámka: Ak uplynie polovica času grilovania, rúra zaznie dvakrát, čo je normálne. Pri grilo-
vaní potravín dosiahnete lepšie výsledky, keď potraviny pretočíte, zatvoríte dvierka a potom bu-
dete pokračovať vo varení stlačením tlačidla . Ak nie je žiadna operácia spustená, rúra bude 
pokračovať v práci.

1
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4. Rýchle spustenie

1

1. Stlačte  1 a začnite variť s výkonom 100 %; stlačte tlačidlo opakovane a predĺžite čas va-
renia v 30-sekundových krokoch až do max. 95 minút.

Časovač s akustickým signálom (nezastaví varenie)
1. Stlačte  raz: na LED displeji sa objaví 00:00 a rozsvieti sa indikátor časovača.

2. Stlačte jeden z  tlačidiel a vložte správny čas. (maximálny čas varenia je 95 mininút).

3. Stlačte  1 na potvrdenie nastavenia a indikátor časovača sa rozsvieti a bude blikať.

4. Keď uplynul predtým nastavený čas, indikátor časovača zhasne. Akustický signál zaznie 
5-krát. AK boli hodiny (24-hodinový systém) nastavené, LED displej zobrazí momentálny čas.

Poznámka: Časovač nezobrazí čas vo formáte 24-hodín, pretože je to skutočný časovač.

Zastavenie cyklu varenia
Varenie možno kedykoľvek zastaviť jednorazovým stlačením tlačidla STOP/CLEAR alebo ot-
vorením dvierok mikrovlnnej rúry. V oboch prípadoch:
Emisia mikrovĺn sa okamžite zastaví.
Variť môžete pokračovať zavretím dvierok a stlačením tlačidla START.
Varenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla STOP/CLEAR.
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5. Rozmrazovanie na báze hmotnosti

1
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1. Stlačte tlačidlo  raz a na displeji rúry sa objaví „dEF1“.

2. Stlačte jeden z 2  tlačidiel a zvoľte hmotnosť predmetných potravín v rozmedzí medzi 100 
a 2000 g.

3. Stlačte tlačidlo  3 na spustenie rozmrazovania.

6. Rozmrazujte podľa času
1. Stlačte dvakrát  1: LED displej zobrazí "dEF2".

2. Stlačte jeden z 2  tlačidiel a vložte čas rozmrazovania. MAX čas je 95 minút.

3. Stlačte tlačidlo  3 na spustenie rozmrazovania.
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7. Automatická ponuka
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1. Stlačte tlačidlo 1 a zvoľte ponuku: po každom dotyku bude displej pokračovať v poradí "A-1" 
až "A-8", s ponukou pizza, mäso, zelenina, cestoviny, zemiaky, ryba, nápoje a pukance.

2. Stlačte  2 na potvrdenie.

3. Stlačte jedno z 3 tlačidiel a vyberte prednastavenú hmotnosť v súlade s tabuľkou ponuky.

4. Stlačte  2 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete využiť možnosť "Automatickej ponuky" na varenie 350 g rýb, postupujte takto.

1. Stlačte šesťkrát tlačidlo 1 , kým sa na displeji zobrazí: "A-6".

2. Stlačte  2 na potvrdenie.

3. Stlačte 3 na výber hmotnosti ryby, kým sa nezobrazí „350“.

4. Stlačte  2 na spustenie prípravy jedla.
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AUTOMATICKÁ PONUKA tabuľka potravín

Menu Hmotnosť Displej
A-1

Pizza
200 g 200
400 g 400

A-2
Mäso

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3
Zelenina

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4
Cestoviny

50 g (so 450 ml studenej vody) 50
100 g (s 800 ml studenej vody) 100

A-5
Zemiaky

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6
Ryby

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7
Horúce nápoje

1 pohár (120 ml) 1
2 poháre (240 ml) 2
3 poháre (360 ml) 3

A-8
Pukancová kukurica

50 g
100 g 100
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8. Viacfázové varenie
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Nastavenie kombinácie dvoch rôznych typov varenia
Nastaviť sa dajú minimálne 2 fázy varenia. Ak varíte vo viacerých fázach a ak je jedna z nich 
rozmrazovanie, postup sa môže vykonať ako prvá fáza.
K dispozícii sú tieto programy:
MIKROVLNY + GRIL/KOMBI
GRIL/KOMBI + MIKROVLNY
HMOTNOSŤ/ROZMRAZOVANIE+MIKROVLNY
ČAS/ROZMRAZOVANIE+MIKROVLNY
HMOTNOSŤ/ROZMRAZOVANIE+GRIL/KOMBI
AUTOMATICKÁ PONUKA sa nedá zvoliť vo viacfázovom varení.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať jedlo 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry 7 
minút, ovládajte to takto:

1. Stlačte dvakrát  1: LED displej zobrazí "dEF2".

2. Stlačte jeden z 2 tlačidiel a zvoľte čas rozmrazovania tak, aby LED displej zobrazil "5:00".

3. Stlačte  3 na obrazovke sa zobrazí „P100“.

4. Stlačte opätovne tlačidlo  3 alebo použite 2 tlačidlá na voľbu výkonu 80 %.

5. Stlačte  4 na potvrdenie a na obrazovke sa zobrazí „P 80“.

6. Stlačte jedno z 2 tlačidiel kvôli nastaveniu času varenia tak, aby LED displej zobrazil "7:00".

Stlačte tlačidlo  4 na spustenie prípravy jedla a bzučiak zaznie raz pre prvý úsek, začne sa 
odpočítavať doba rozmrazovania. Bzučia zaznie znova raz po zadaní sekúnd na prípravu jedla. 
Keď príprava jedla skončí, bzučiak zaznie päťkrát.
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9. Zobrazovanie informácií
1. V stavoch mikrovlnnej rúry príprava jedla gril a kombinácia stlačte  sa zobrazí aktuálny 
výkon na 3 sekundy. Po uplynutí ďalších 3 sekúnd sa rúra vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Počas varenia stlačte  a zobrazí sa čas na 3 sekundy.

10. Funkcia Bezpečnostnej detskej zámky

Bezpečnostná 
zámka

V pohotovostnom režime stlačte  na 3 sekundy a zaznie dlhšie pípnutie 
ako signalizácia aktivovania detske bezpečnostnej zámky; v tomto mo-
mente sa zobrazí aj aktuálny čas, keď bol nastavený čas, v opačnom 
prípade displej zobrazí .

Zrušenie bez-
pečnostnej zámky:

Keď je bezpečnostná zámka aktívna, stlačte na 3 sekundy ; zaznie dlhé 
"pípnutie" ako signál, že zámka bola deaktivovaná.

11. Riešenie problémov

Mikrovlnná rúra ruší príjem TV Keď je mikrovlnná rúra v prevádzke, môže 
rušiť rádiový a televízny príjem. Je to podobné 
rušeniu od malých elektrických spotrebičov, ako 
je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to 
normálne.

Tlmenie svetla rúry Pri príprave jedla v mikrovlnnej rúre pri níz-
kom výkone sa môže svetlo v rúre stlmiť. Je to 
normálne.

Na dvierkach sa kumuluje para, z vetracích 
otvorov vychádza horúci vzduch

Pri varení môže z potravín vychádzať para.
Väčšina sa dostane cez prieduchy von. Ale 
časť sa môže kumulovať na chladnom mieste, 
ako sú dvierka rúry. Je to normálne.

Rúra sa spustila náhodne bez potravín v nej Je zakázané prevádzkovať spotrebič bez jedla 
vnútri rúry. Je to veľmi nebezpečné.

Porucha Možná príčina
Mikrovlnná rúra sa nedá spustiť Nesprávne zastrčený konektor.

Uistite sa, že elektrické napájanie je zapnuté.
Rúra sa nezohrieva Dvierka nie sú správne zatvorené.

Uistite sa, že medzi dvierkami a prednou 
časťou otvoru nie je zanesený žiaden materiál.

Sklený podnos je hlučný počas chodu mikrovl-
nnej rúry

Nános nečistoty v sedle valca a na spodku rúry.

Iskrenie a praskanie v rúre (elektrický oblúk) Taniere majú kovové dekorácie.
Vo vnútri rúry je zabudnutá kovová vidlička ale-
bo kuchynské náčinie.
Použité je príliš veľké množstvo alobalu.
Použitá je kovová spona na vrecku.
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Podpora
Ak problém pretrváva aj po zohľadnení týchto informácií, kontaktujte stredisko tecnickej podpory 
podľa priloženého zoznamu.
Nikdy nevyužívajte služby technikov, neautorizovaných firmou Franke.
Uveďte:
- typ poruchy
- model spotrebiča (Art./COD.);
- sériové číslo (S.N.).
Tieto informácie nájdete na údajovom štítku spotrebiča a na záručnom liste.
Štítok s technickými údajmi, sériové číslo a značka sú na viditeľnom mieste na ráme dvierok rúry.
Štítok nikdy neodstraňujte.

Vyhovuje smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE), 
toto WEEE sa musí zbierať a spracovať osobitne. Ak v budúcnosti bude treba likvi-
dovať tento výrobok, NELIKVIDUJTE ho spolu s normálnym komunálnym odpadom. 
Výrobok odneste do zberného dvora pre vhodný elektrický a elektronický odpad 
(WEEE).

POKYNY NA ZOŠROTOVANIE - NAŠA POLITIKA OCHRANY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Naše výrobky sú zvyčajne zabalené do recyklovateľného materiálu, ktorý neznečisťuje životné 
prostredie a nie je preňho nebezpečný. Žiadame, aby naši zákazníci likvidovali obaly vhodným 
spôsobom. Spojte sa s predajcom alebo kompetentným miestnym orgánom najbližšieho zberného 
dvora, recyklačného či likvidačného strediska.
NIkdy nevysýpajte všetky obaly či ich časť do okolitého prostredia. Niektoré obaly, najmä plastové 
vrecká, sú nebezpečné pre deti, môžu sa nimi udusiť.
Svoj starý spotrebič likvidujte ekologicky.

Dôležité: spotrebič odvezte dod miestnej organizácie, poverenej zbieraním spotrebičov na zošro-
tovanie. Správna likvidácia umožní inteligentné znovuzískanie cenných materiálov.
Pred zošrotovaním spotrebiča je dôležité odstrániť dvierka a všetky vonkajšie obaly nechať v 
svojej normálnej polohe, aby sa deti pri hraní nemohli neúmyselne dostať do vnútra. Tiež treba 
znemožniť napájanie odstránením šnúry a konektora.
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