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Nejprve si tento návod přečtěte!
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který 
byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlep-
ších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a 
jakékoli doplňující dokumenty a uchovejte je pro budoucí použití. Pokud produkt předá-
te další osobě, rovněž jí předejte návod k použití. Dodržte veškerá varování a informace 
obsažené v návodu k použití.

Význam symbolů
V různých částech tohoto návodu k použití jsou použity následující symboly:

C Důležité informace o užitečných ti-
pech k použití.

A Upozornění na nebezpečné situace 
týkající se ohrožení života a majetku.

Upozornění na horké povrchy.

Tento produkt byl vyroben v ekologicky šetrných a moderních zařízeních bez poškození přírody.

Tento spotřebič splňuje směrnice WEEE. Neobsahuje PCB.



135 / 299  CSMikrovlnná trouba / Návod k použití

OBSAH

1  Důležité bezpečnostní pokyny 
a pokyny týkající se životního 
prostředí 136

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny ........................136
1.1.1 Elektrická bezpečnost ....................................137
1.1.2 Bezpečnost produktu .....................................139
1.2 Zamýšlené použití ..............................................139
1.3 Bezpečnost dětí ...................................................139
1.4 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace  
produktů  ........................................................................140
1.5 Informace o balení ..............................................140
2 Vaše mikrovlnná trouba 141
2.1 Přehled.....................................................................141
2.2 Technické údaje ...................................................141
2.3 Instalace otočného talíře .................................142
3 Instalace a zapojení 143
3.1 Instalace a zapojení ............................................143
4 Obsluha 144
4.1 Ovládací panel ......................................................144
4.2 Pokyny k obsluze.................................................144
4.2.1 Nastavení času .................................................144
4.2.2 Minutka (odpočítávání) .................................144
4.2.3 Vaření s mikrovlnnou troubou ...................145
4.3 Rychlé vaření ........................................................146
4.4 Rozmrazování podle hmotnosti ....................146
4.5 Rozmrazování podle času ................................146
4.6 Automatické menu ............................................146
4.6.1 Menu automatického vaření .......................147
4.7 Vaření ve více fázích ..........................................148
4.8 Dotaz na aktuální funkci ..................................148
4.9 Dětský zámek .......................................................148
4.10 Specifikace ..........................................................148
5 Čištění a údržba 149
5.1 Čištění ......................................................................149
5.2 Skladování ..............................................................149
6 Odstraňování problémů 150



Mikrovlnná trouba / Návod k použití136 / 299  CS

1  Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny 
týkající se životního prostředí

Tento oddíl obsahuje bezpečnost-
ní pokyny, které pomohou s ochra-
nou před zraněním osob nebo po-
škozením majetku, vzniku požáru, 
zásahem elektrickým proudem. 
Nedodržení těchto pokynů zruší 
platnost záruky. 
1.1 Obecné  
bezpečnostní pokyny

 • Nepokoušejte se troubu spustit, 
jsou-li dveře otevřené; v tako-
vém případě se můžete vystavit 
škodlivému mikrovlnnému záření. 
Bezpečnostní  zámky nesmí být 
rozbité nebo zablokované.

 • Nevkládejte žádný předmět mezi 
přední stranu a dveře trouby. Ne-
dovolte, aby se na povrchu udržely 
nečistoty nebo zbytky čisticích 
prostředků.

 • Jakékoli servisní práce zahrnu-
jící vyjmutí krytu, který zajišťuje 
ochranu před vystavením se mi-
krovlnnému záření, musí provést 
autorizovaný servis. Jakýkoli jiný 
přístup je nebezpečný.

 • Váš produkt je určený k vaření, 
ohřívání a rozmrazování potravin 
v domácnosti. Nesmí být používán 
pro komerční účely. Výrobce ne-
nese zodpovědnost za škody způ-
sobené špatným používáním. 

 • Tento spotřebič nepoužívejte 
venku, v koupelně, ve vlhkém pro-
středí nebo na místech, kde může 
zvlhnout.

 • Nelze uplatnit žádnou záruku ani 
požadovat plnění za odpovědnost 
za škody vyplývající ze špatného 
použití nebo nesprávné manipu-
lace se spotřebičem.

 • Nikdy se nepokoušejte spotřebič 
demontovat. Na škody způsobené 
nesprávnou manipulací se nevzta-
huje záruka.

 • Používejte pouze originální části 
doporučené výrobcem.

 • Nenechávejte spotřebič bez do-
zoru, pokud je v provozu.

 • Spotřebič vždy používejte na sta-
bilním, rovném, čistém a suchém 
povrchu.

 • Tento spotřebič nesmí být použí-
ván s externím časovačem nebo 
samostatným systémem dálko-
vého ovládání.

 • Než spotřebič použijete poprvé, 
vyčistěte všechny části. Viz údaje 
v části "Čištění a péče".

 • Spotřebič používejte pouze k ur-
čenému účelu, jak je popsáno v 
tomto návodu. Na tento spotřebič 
nepoužívejte abrazivní chemické 
látky ani páru. 
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1  Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny 
týkající se životního prostředí

Tato trouba je určena zejména k 
vaření a ohřívání potravin. Není ur-
čena k průmyslovému nebo labo-
ratornímu použití.

 • Spotřebič nepoužívejte k sušení 
oblečení nebo utěrek.

 • Spotřebič se při používání velmi 
zahřeje. Dejte pozor, abyste se ne-
dotkli horkých částí v troubě.

 • Vaše trouba není navržena k su-
šení žádných živých stvoření.

 • Troubu nespouštějte prázdnou.
 • Kuchyňské náčiní se může z dů-

vodu tepla přeneseného z ohřá-
tého jídla na náčiní zahřát. Při 
přenášení náčiní můžete potřebo-
vat chňapku.

 • Kuchyňské náčiní je třeba zkontro-
lovat, aby se zajistilo, že je vhodné 
k použití v mikrovlnných troubách.

 • Troubu nepokládejte na žádný spo-
třebiče generující teplo. V opačném 
případě může dojít k poškození a 
zrušení platnosti záruky.

 • Mikrovlnná trouba nesmí být umís-
těna do skříně, která neodpovídá 
pokynům k instalaci. 

 • Během otevření krytu nebo fólie 
zakrývající jídlo může po uvaření 
jídla vycházet pára.

 • Při vyjímání ohřátého jídla použí-
vejte chňapky.

 • Spotřebič a jeho dostupné povrchy 
se mohou během používání hodně 
zahřát.

 • Dveře a vnější sklo se mohou 
během používání spotřebiče velmi 
zahrát.

1.1.1 Elektrická  
bezpečnost

 • Mikrovlnná trouba Beko splňuje 
platné bezpečnostní standardy, 
v případě jakéhokoli poškození 
spotřebiče nebo napájecího ka-
belu musí být provedena oprava 
nebo výměna prodejcem, servis-
ním centrem nebo odborníkem z 
autorizovaného servisu, čímž es 
předejte poškození. Chybná nebo 
neodborná oprava může způsobit 
nebezpečí a riziko pro uživatele.

 • Zkontrolujte, zda vaše napájení 
odpovídá informacím uvedeným 
na štítku spotřebiče.
Jediný způsob, jak odpojit zařízení 
od zdroje napájení, je odpojit na-
pájecí adaptér.

 • Spotřebič zapojujte pouze do 
uzemněné zásuvky.

 • Nikdy nepoužívejte spotřebič, 
pokud je poškozen napájecí kabel 
nebo spotřebič.
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1  Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny 
týkající se životního prostředí

 • Pro práci se spotřebičem nepouží-
vejte prodlužovací kabel.

 • Nikdy nesahejte na spotřebič nebo 
zástrčku mokrýma nebo vlhkýma 
rukama.

 • Spotřebič umístěte tak, aby byla 
zástrčka vždy přístupná.

 • Zabraňte poškození napájecího 
kabelu, zabraňte jeho zmáčknutí, 
ohnutí nebo odírání o ostré hrany. 
Napájecí kabel udržujte mimo 
horké povrchy a otevřený oheň.

 • Ujistěte se, že neexistuje žádné 
nebezpečí, že by byl napájecí kabel 
náhodně vytažen nebo že by o něj 
mohl někdo během používání za-
kopnout.

 • Spotřebič odpojte před každým 
čištěním a v případě, že jej nepo-
užíváte.

 • Při odpojení z napájecí sítě za na-
pájecí kabel spotřebiče netahejte 
a nikdy ho neovinujte okolo spo-
třebiče. 

 • Spotřebič, napájecí kabel nebo zá-
strčku neponořujte do vody ani ji-
ných kapalin. Nedržte pod tekoucí 
vodou. 

 • Při ohřívání potravin v plastových 
nebo papírových nádobách troubu 
z důvodu možnosti vznícení často 
kontrolujte.

 • Než sáčky s potravinami vložíte do 
mikrovlnné trouby, odstraňte ko-
vové sponky a/nebo jiné části.

 • Pokud zpozorujete kouř, spotřebič 
vypněte nebo ho odpojte, dveře 
nechte zavřené, abyste předešli 
vznícení.

 • Vnitřní část trouby nepouží-
vejte jako úložný prostor. Když se 
trouba nepoužívá, nenechávejte v 
ní žádné papíry, materiál na vaření 
ani potraviny.

 • Obsah kojeneckých lahví a lah-
viček s dětskou výživou je třeba 
před použitím promíchat nebo s 
nimi zatřepat, abyste tak předešli 
popáleninám.

 • Tento spotřebič spadá do skupiny 
2 třídy B zařízení ISM. Skupina 2 
obsahuje všechna ISM zařízení 
(průmyslové, vědecké a lékařské), 
které generuje vysokofrekvenční 
energii a/nebo se používá ve 
formě elektromagnetického záření 
pro ošetření materiálu a elektrojis-
krového zařízení. 

 • Zařízení třídy B je vhodné k použití 
v domácím prostředí přímo připo-
jeném k napájecí síti s nízkým na-
pětím.
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1  Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny 
týkající se životního prostředí

 • Dveře nebo vnější povrch spotře-
biče se může během používání 
hodně zahřát.

1.1.2 Bezpečnost  
produktu

 • Kapaliny nebo jiné potraviny nesmí 
být ohřívány v uzavřených nádo-
bách, neboť existuje nebezpečí 
exploze.

 • Ohřívání nápojů v mikrovlnné 
troubě může způsobit, že jsou při-
vedeny k varu, rozstříknou se, jak-
mile jsou vyjmuty z trouby, proto 
dávejte při přenášení nádob pozor.

 • V troubě nic neopékejte. Horký 
olej může poškodit komponenty a 
materiály trouby a dokonce může 
způsobit popálení kůže.

 • Potraviny se slupkou jako jsou 
brambory, cukety, jablka a kaštany 
propíchněte.

 • Spotřebič musí být umístěn tak, 
aby jeho zadní část směřovala ke 
stěně.

 • Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek 
poškozené, trouba nesmí být po-
užívána, dokud nebude opravena 
kompetentní osobou.

 • Než spotřebič vyjmete, zajistěte 
otočný talíř, abyste předešli jeho 
poškození. 

 • Mikrovlnnou troubu nepoužívejte 
k vaření nebo ohřívání vajíček, se 
skořápkou nebo bez ní.

 • Nikdy nesnímejte části v zadní 
části a po stranách spotřebiče, 
které chrání minimální vzdálenosti 
mezi stěnami skříně a spotřebi-
čem, abyste tak zajistili požadova-
nou cirkulaci vzduchu.

1.2 Zamýšlené použití
 • Mikrovlnná trouba je určena pouze 

k vestavěnému použití.
 • Spotřebič nepoužívejte k ničemu 

jinému než je zamýšlené použití. 
 • Spotřebič nepoužívejte jako zdroj 

tepla.
 • Mikrovlnná trouba je určena pouze 

k rozmrazování, vaření a dušení 
potravin.

 • Potraviny nezakrývejte, v opačném 
případě můžete způsobit požár.

 • K čištění spotřebiče nepoužívejte 
parní čističe.

1.3 Bezpečnost dětí
 • Je třeba věnovat pozornost při po-

užití v blízkosti dětí a osob se sní-
ženými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi.
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1  Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny 
týkající se životního prostředí

 • Tento spotřebič mohou použít 
děti starší 8 let a lidé s omezenými 
fyzickými, senzorickými nebo du-
ševními schopnostmi nebo které 
nemají dostatečné znalosti a zku-
šenosti, pokud na ně a bezpečné 
použití produktu dospělá osoba 
nebo jsou-li poučeni o rizicích sou-
visejících s použitím produktu. Děti 
si nesmí se spotřebičem hrát. Čiš-
tění a údržba nesmí být prováděny 
dětmi, pokud na ně nedohlíží starší 
osoby.

 • Riziko zadušení! Všechny obaly 
uchovejte mimo dosah dětí.

 • Dětem dovolte používat troubu 
bez dozoru, pokud jste je odpoví-
dajícím způsobem poučili, tudíž 
je dítě schopné používat mikro-
vlnnou troubu bezpečně a rozumí 
nebezpečím plynoucím z nespráv-
ného použití.

 • Vzhledem k nadměrnému teplu, 
které vzniká v režimu grilu a kom-
binovaném režimu, není dovoleno, 
aby děti tyto režimy používaly bez 
dozoru dospělé osoby.

 • Produkt a jeho napájecí kabel udr-
žujte tak, aby nebyly přístupné 
dětem mladším 8 let.

 • Spotřebič a jeho dostupné povrchy 
se mohou během používání hodně 
zahřát. Udržujte děti mimo dosah.

1.4 Shoda se směrnicí WEEE a 
likvidace produktů 

Tento produkt neobsahuje škodlivé a 
zakázané materiály specifikované v 
"Směrnice ohledně likvidace elektric-
kých a elektronických produktů", vydané 
ministerstvem životního prostředí. 

Splňuje směrnici WEEE. Tento výrobek byl vyroben 
z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze 
znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. 
Na konci životnosti nelikvidujte výrobek s běžným 
domovním odpadem. Zaneste jej na sběrné místo 
k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
O informace o těchto sběrných místech požádejte 
místní úřadu. Pomáhejte ochraně životního pro-
středí a přírodních zdrojů pomocí recyklace použi-
tých výrobků. 

1.5 Informace o balení 
Balení produktu je vyrobeno z recyklo-
vatelných materiálů, v souladu s naší 
národní legislativou. Obalové materiály 
nelikvidujte s domácím nebo jiným 

druhem odpadu. Odvezte je na sběrné místo balící-
ho materiálu, které má pověření místních orgánů.
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Značení na výrobku nebo hodnoty uvedené v jiných dokumentech dodávaných s výrobkem jsou hodnoty, které byly 
dosaženy v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití 
výrobku a podmínek používání. Hodnoty napájení jsou testovány při 230 V.

2 Vaše mikrovlnná trouba

2.1 Přehled

1. Ovládací panel
2. Hřídel otočného talíře
3. Vzpěra otočného talíře
4. Skleněný talíř
5. Okno trouby 
6. Dveře
7. Bezpečnostní systém zavírání dveří

2.2 Technické údaje
Spotřeba 
energie

230 V~50 Hz,  
1250 W (mikrovlnná trouba) 

Výkon 800 W
Provozní  
kmitočet

2450 MHz

Hodnota 
proudu

5 A

Externí roz-
měry 
(mikrovlnná 
trouba)

258.2 mm (V) / 439.5 mm (Š) 
/ 306 mm (H)

Vnitřní rozmě-
ry trouby

205.2 mm (V) / 303.6 mm (Š) 
/ 306 mm (H)

Kapacita  
trouby

20 litrů

Čistá hmot-
nost

11.1 kg

Čistá hmot-
nost (obsah 
balení)

12.1 kg

6

7

1

235 4

Microwave

Defrost (Time)

Stop/Clear

Clock/
Kitchen Timer

Start/
+30Sec./Con�rm

Defrost (Weight)

tim
e • weight • auto menu
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2.3 Instalace otočného talíře

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 •  Nikdy nepokládejte skleněný talíř obráceně. 
Skleněný talíř nesmí být omezen v pohybu.

 •  Během vaření musí být vždy použitý skleněný 
talíř a kruh otočného talíře.

 • Všechny potraviny a nádoby s potravinami musí 
být během vaření vždy umístěné na otočném 
talíři.

 • Pokud se skleněný talíř nebo podpěra rozbije či 
nalomí, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

2 Vaše mikrovlnná trouba

Hlava (spodní)

Skleněný talíř

Hřídel otočného talíře

Vzpěra otočného talíře
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3 Instalace a zapojení

3.1 Instalace a zapojení
 • Odstraňte veškeré obaly a příslušenství. Zkon-

trolujte, zda na troubě není nějaké poškození, 
např. promáčkliny nebo rozbitá dvířka. Troubu 
neinstalujte, je-li poškozená.

 • Sejměte ochrannou fólii, která je na povrchu mi-
krovlnné trouby.

 • Nesnímejte světlehnědý kryt Mica, který je při-
pevněný k otvoru trouby a chrání magnetron.

 • Vyberte plochý povrch, který poksytuje dosta-
tečný prostor pro vstupní a výstupní průduchy.

20 cm

30 cm

20 cm

min.85 cm

20 cm

 • Minimální výška instalace je 85 cm.
 • Zadní strana spotřebiče by měla směřovat ke 

stěně. Nad troubou ponechte vzdálenost min. 
30 cm. Minimální vzdálenost mezi troubou a 
všemi sousedními stěnami musí být 20 cm. 

 • Neodstraňujte nožičky ze dna trouby. 
 • Zakrytí vstupních a/nebo výstupních otvorů 

může troubu poškodit. 
 • Troubu umístěte co nejdále od rozhlasových a 

televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby 
může způsobit rušení rozhlasového nebo tele-
vizního příjmu. 2. Troubu zapojte do běžné zá-
suvky. Zkontrolujte, zda je napětí a frekvence 
stejné hodnoty jako napětí a frekvence na štítku.

A

VAROVÁNÍ: Neumisťujte troubu 
na varnou desku nebo na jiné spo-
třebiče produkující teplo. V případě 
instalace do blízkosti zdroje tepla 
nebo přímo na něj by mohlo dojít k 
poškození trouby a zrušení platnosti 
záruky.

Přístupný povrch se může během 
provozu zahřát.
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4.1 Ovládací panel

Microwave

Defrost (Time)

Stop/Clear

Clock/
Kitchen Timer

Start/
+30Sec./Con�rm

Defrost (Weight)

tim
e • weight • auto menu

4.2 Pokyny k obsluze
Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektro-
nické ovládání umožňující nastavení parametrů 
vaření přesně podle vašich potřeb.

4.2.1 Nastavení času
Když je mikrovlnná trouba zapojena do sítě, na LED 
displeji se zobrazí „0:00“ a ozve se jedno pípnutí.
1. Jednou stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a 

začnou blikat čísla hodin.
2. Otočte  a nastavte hodiny; vstupní hodnota 

musí být mezi 0 a 23.
3. Stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a začnou 

blikat čísla minut. 
4. Otočte  a nastavte minuty; vstupní hodnota 

musí být mezi 0 a 59.
5. Stiskněte tlačítko „Hodiny/Minutka“ a dokonče-

te nastavení času. Rozbliká se symbol „:“ a zob-
razí se čas. 

C
Pokud nejsou hodiny nastaveny, ne-
budou po zapnutí spotřebiče fungo-
vat.

C
Pokud během nastavení času stisk-
nete „Zastavit/Zrušit“, trouba se au-
tomaticky vrátí zpět do předchozího 
režimu.

4.2.2 Minutka (odpočítávání)
Vaše trouba je vybavena automatickým odpočítá-
váním, které nesouvisí s funkcemi trouby a lze ho 
v kuchyni použít samostatně (lze ho nastavit max. 
na 95 min.).
1. Jednou stiskněte „Hodiny/Minutka“ a na LED ob-

razovce se zobrazí 00:00.
2. Otočením  zadejte správný čas. 
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte „Start/+30 

sek./Potvrdit“.
4. Jakmile čas odpočtu vyprší, kontrolka hodin zmi-

zí. Ozve se pět pípnutí.

4 Obsluha
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Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový sys-
tém), na obrazovce se zobrazí aktuální čas.

Pro zrušení časovače stiskněte „Zastavit/Zrušit“.

C Minutka funguje jinak než v systému 
24 hodin. Minutka je pouze časovač.

4.2.3 Vaření s mikrovlnnou 
troubou
1. Stiskněte „Mikrovlnná trouba“ a na LED obrazov-

ce se zobrazí „P100“.
2. Stisknutím tlačítka „mikrovlnná trouba“ nastav-

te čas, nebo otočením  zvolte mikrovlnný 
výkon – postupně se budou zobrazovat hodnoty 
„P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./
Potvrdit“ a otočením  nastavte délku vaření 
na hodnotu v rozmezí 0:05 a 95:00.

4. Vaření zahájíte opětovným stisknutím 
„Start/+30 sek./Potvrdit“.

C
Příklad:Chcete-li k vaření použít 
80% mikrovlnný výkon po dobu 20 
minut, nastavte troubu následujícím 
způsobem.

5. Jednou stiskněte „Mikrovlnná trouba“ a na obra-
zovce se zobrazí „P100“.

6. Znovu stiskněte „Mikrovlnná trouba“ nebo otoč-
te  a mikrovlnný výkon nastavte na 80 %.

7. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./
Potvrdit“ na obrazovce se zobrazí „P 80“.

8. Otočte  a nastavte délku vaření, dokud se na 
displeji trouby nezobrazí „20:00“

9. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./
Potvrdit“.

Kroky pro nastavení času pomocí tlačítka kódování 
jsou uvedeny níže:

Nastavení délky 
trvání

Délka  
kroku

0–1 minuta 5 sekund
1–5 minut 10 sekund

5–10 minut 30 sekund
10–30 minut 1 minuta
30–95 minut 5 minut

4 Obsluha
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4.5 Rozmrazování podle času
1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle času“ a 

na displeji se zobrazí „dEF2“.
2. Otočením  vyberte dobu rozmrazování. 

Maximální čas je 95 minut.
3. Rozmrazování zahájíte stisknutím „Start/+30 

sek./Potvrdit“. Rozmrazovací výkon je P30 a ne-
lze jej změnit.

4.6 Automatické menu
1. Otáčejte  ve směru hodinových ručiček a 

nastavte požadované menu. Zobrazí se menu 
v rozmezí „A-1“ a „A-8“, jmenovitě pizza, maso, 
zelenina, těstoviny, brambory, ryby, nápoje a 
popcorn.

2. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./
Potvrdit“.

3. Otočením  vyberte výchozí hmotnost v sou-
ladu s tabulkou menu.

4. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./
Potvrdit“.

C
Příklad: Chcete-li při vaře-
ní ryby o hmotnosti 350 g použít 
„Automatické menu“:

1. Otáčejte  ve směru hodinových ručiček, do-
kud se na displeji nezobrazí „A-3“.

2. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./
Potvrdit“.

4 Obsluha

Tabulka mikrovlnného výkonu

Stisknutí Jednou Dvakrát Třikrát Čtyřikrát Pětkrát
Mikrovlnný výkon 100% 80% 50% 30% 10%

4.3 Rychlé vaření
1. V pohotovostním režimu stisknutím „Start/+30 

sek./Potvrdit“ zahájíte 30sekundové vaření s 
nastavenou 100% úrovní výkonu. Každé další 
stisknutí tohoto tlačítka prodlouží dobu vaření o 
dalších 30 sekund. Maximální doba vaření je 95 
minut.

2. Během mikrovlnného vaření a procesu rozmra-
zování stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“ pro-
dloužíte dobu vaření.

3. V pohotovostním režimu můžete otočením „
“ doleva přímo zvolit čas vaření. Po nastavení 
času zahájíte vaření stisknutím „Start/+30 sek./
Potvrdit“. Mikrovlnný výkon je 100 %.

C
Ve stavech Automatické menu a 
Rozmrazování podle hmotnosti ne-
lze dobu vaření prodloužit stisknutím  
„Start/+30 sek./Potvrdit“

4.4 Rozmrazování podle 
hmotnosti
1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle hmot-

nosti“ a na displeji se zobrazí „dEF1“.
2. Otočte  a vyberte hmotnost jídla v rozmezí od 

100 do 2000 g.
3. Rozmrazování zahájíte stisknutím „Start/+30 

sek./Potvrdit“.
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3. Otočením  vyberte hmotnost ryby tak, aby se 
na obrazovce zobrazila hodnota „350“.

4. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./
Potvrdit“.

4.6.1 Menu automatického 
vaření

Menu Hmotnost Displej
A-1

Automatický opětovný ohřev
200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-2
Zelenina

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-3
Ryby

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-4
Maso

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-5
Těstoviny

50 g (se 450 ml studené vody) 50
100 g (se 800 ml studené vody) 100

A-6
Brambory

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-7
Pizza

200 g 200
400 g 400

A-8
Polévka

200 ml 200
400 ml 400

4 Obsluha
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4 Obsluha

4.7 Vaření ve více fázích
Maximálně lze nastavit dvě fáze. Pokud je jednou z 
fází rozmrazování, mělo by se automaticky nasta-
vit jako první fáze. Po skončení jedné fáze a zahá-
jení další se ozve jedno pípnutí.
Automatické menu nelze nastavit jako jednu z více 
fází.

C
chcete-li jídlo rozmrazovat po dobu 
5 minut a potom vařit při 80% mik-
rovlnném výkonu po dobu 7 minut. 
Postupujte takto:

1. Jednou stiskněte „Rozmrazování podle času“ a 
na displeji se zobrazí „dEF2“.

2. Otočením  nastavte dobu rozmrazování na 5 
minut.

3. Jednou stiskněte „Mikrovlnná trouba“.
4. Otočením „ “ zvolte 80% mikrovlnný výkon, 

až se zobrazí „P80“.
5. Pro potvrzení stiskněte „Start/+30 sek./

Potvrdit“.
6. Otočením  nastavte dobu vaření na 7 minut.
7. Vaření zahájíte stisknutím „Start/+30 sek./

Potvrdit“. 

4.8 Dotaz na aktuální funkci
1. Když během vaření v mikrovlnné troubě 

stisknete „Mikrovlnná trouba“, zobrazí se na 3 
sekundy aktuální výkon.

2. Stisknutím „Hodiny/Minutka“ během vaření mů-
žete zkontrolovat aktuální čas. Zobrazí se na 3 
sekundy.

4.9 Dětský zámek
1. Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskně-

te „Zastavit/Zrušit“ po dobu 3 sekund a ozve se 
dlouhé „pípnutí“ značící aktivaci dětského zám-
ku.

2. Odemknutí: V zamčeném stavu stiskněte 
„Zastavit/Zrušit“ po dobu 3 sekund a ozve se 
dlouhé „pípnutí“ značící deaktivaci dětského 
zámku.

4.10 Specifikace
1. Při prvním otočení kolečkem se ozve jedno píp-

nutí.
2. Pokud během vaření otevřete dvířka, pokračujte 

ve vaření stisknutím „Start/+30 sek./Potvrdit“.
3. Po nastavení programu vaření není po dobu 

1 minuty stisknuto „Start/+30 sek./Potvrdit“. 
Zobrazí se aktuální čas. Nastavení se zruší.

4. Při úspěšném stisku se ozve pípnutí, po neú-
spěšném stisknutí nebude následovat žádná 
reakce.

5. Ozve se pět pípnutí oznamující dokončení vaře-
ní.
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5.1 Čištění

A
VAROVÁNÍ: K čištění spo-
třebiče nikdy nepoužívejte 
benzín, rozpouštědlo, abrazivní 
čisticí prostředek, kovové ob-
jekty nebo tvrdé kartáče.

A
VAROVÁNÍ: Spotřebič nebo 
jeho napájecí kabel nikdy nepo-
nořujte do vody či jiné kapaliny.

1. Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel ze 
zásuvky.

2. Počkejte, než spotřebič zcela vychladne.
3. Vnitřní část trouby udržujte čistou. V případě, 

že na stěnách trouby zůstaly zbytky jídla nebo 
rozlité kapaliny, otřete je navlhčeným hadříkem. 
Pokud se trouba hodně znečistí, lze použít jem-
ný čisticí prostředek. Vyhněte se použití sprejů 
a dalších čisticích látek, neboť mohou zanechat 
skvrny, značky a poničit povrch dveří.

4. Vnější povrchy trouby musí být vyčištěny na-
vlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby se voda 
dostala do větracích otvorů, abyste tak předešli 
poškození provozních částí v troubě.

5. Obě strany dveří a sklo, těsnění dveří a části 
v blízkosti těsnění často otírejte navlhčeným 
hadříkem, abyste odstranili skvrny způsobené 
rozstříknutím. Nepoužívejte abrazivní čistící pří-
pravky.

6. Nedovolte, aby ovládací panel zvlhnul. 
Vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Dveře 
trouby nechte otevřené, abyste během čištění 
ovládacího panelu předešli nežádoucímu spuš-
tění.

7. Pokud se uvnitř trouby nebo v jejím okolí nahro-
madí pára, setřete ji měkkým hadříkem. K tomu 
může dojít, je-li mikrovlnná trouba provozována 
ve vysoce vlhkých podmínkách. To je normální.

5 Čištění a údržba

8.  V některých případech musíte při čištění vy-
jmout skleněný talíř. Skleněný talíř omyjte v 
teplé vodě nebo v myčce.

9.  Válec a troubu je třeba čistit pravidelně, aby 
se předešlo nadměrné hlučnosti. Spodní část 
trouby stačí otřít hadříkem s jemným čistícím 
přípravkem. Kroužek lze umýt v teplé vodě 
nebo v myčce. Když kroužek vyjmete ze spodní 
části, při jeho vracení zkontrolujte, že jste ho 
nainstalovali správným směrem.

10. Abyste odstranili špatný zápach z trouby, 
vložte do mikrovlnné trouby misku s vodou a 
citrónovou šťávou a kůrou a troubu spusťte 
na 5 minut v mikrovlnném režimu. Důkladně 
otřete a vysušte měkkým hadříkem.

11. V případě, že je třeba provést výměnu žárovky 
v troubě, kontaktujte autorizovaný servis, 
prosím.

12. Trouba musí být pravidelně čištěna a jakékoli 
zbytky potravin musí být odstraněny. Není-
li trouba udržována čistá, může to způsobit 
povrchové defekty, které by mohly negativně 
ovlivnit životnost spotřebiče, což by mohlo 
způsobit nebezpečí.

13. Tento spotřebič nelikvidujte společně s 
domácím odpadem; staré trouby musí 
být zlikvidovány ve speciálních centrech 
provozovaných městskými úřady.

14. Když se používá funkce grilu, může se objevit 
malé množství kouře a zápachu, což po určité 
době používání zmizí.

5.2 Skladování
 • Pokud nechcete spotřebič delší dobu používat, 

důkladně jej uskladněte.
 • Zkontrolujte, zda je spotřebič odpojený, vy-

chladlý a zcela suchý.
 • Spotřebič skladujte na suchém, chladném místě.
 • Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.
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6 Odstraňování problémů

Normální
Mikrovlnná trouba ruší TV příjem. Při provozu mikrovlnné trouby může docházet k 

rušení rozhlasového a televizního příjmu. Je to 
podobné rušení malých elektrických spotřebičů, 
např. mixéru, vysavače a elektrického ventilátoru. 
To je normální.

Světlo v troubě je ztlumené. Během mikrovlnného vaření při nízkém výkonu se 
může světlo v troubě ztlumit. To je normální.

Pára se kumuluje na dveřích, horkých vzduch 
vychází průduchy 

Během vaření může jídla vycházet pára. Většina 
páry vyjde průduchy. Ale někdy se může kumulo-
vat na chladném místě, např. dveřích trouby. To je 
normální.

Omylem spuštěná trouba, bez vloženého jídla. Je zakázané spouštět spotřebič, aniž by v něm 
byly nějaké potraviny. Je to velmi nebezpečné.

Problém Možná příčina Řešení

Troubu nelze spustit. 1)  Napájecí kabel není řádně 
zapojen.

Odpojte ho. Po 10 sekundách ho 
znovu zapojte.

2)  Pojistka zkratovala nebo se 
aktivoval jistič okruhu.

Vyměňte pojistku nebo restar-
tujte jistič (opravu provedou pro-
fesionálové z naší společnosti).

3) Problém se zásuvkou. V zásuvce vyzkoušejte jiné elek-
trické spotřebiče.

Trouba nehřeje. 4)  Dveře nejsou dobře zavřea-
né.

Dveře řádně zavřete.

Skleněný otočný talíř vydává 
při spuštění mikrovlnné trouby 
hluk.

5)  Otočný talíř a spodní část 
trouby jsou špinavé.

Při čištění špinavých částí po-
stupujte dle pokynů v "Čištění a 
údržba".
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Najskôr si prečítajte túto používateľskú príručku!
Drahý zákazník,
Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkt značky Beko. Dúfame, že dosiahnete najlepšie 
výsledky so svojim produktom, ktorý sa vyrobil s vysokou kvalitou a najmodernejšou 
technológiou. Z tohto dôvodu si pred použitím produktu pozorne prečítajte celú túto 
používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty a uschovajte ich pre 
referenciu do budúcnosti. Ak produkt dáte niekomu inému, dajte mu tiež používateľskú 
príručku. Dodržujte všetky varovania a informácie v používateľskej príručke.

Význam symbolov
V rôznych častiach tohto návodu na použitie sú použité nasledujúce symboly:

C Dôležité informácie o užitočných 
tipoch na použitie.

A
Upozornenie na nebezpečné situácie 
týkajúce sa ohrozenia života a majet-
ku.

Upozornenie na horúce povrchy.

Tento produkt bol vyrobený v ekologicky šetrných a moderných zariadeniach bez poškodenia prírody.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE. Neobsahuje PCB.
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Tento oddiel obsahuje bezpečnost-
né pokyny, ktoré pomôžu s ochra-
nou pred zranením osôb alebo po-
škodením majetku, vzniku požia-
ru, zásahom elektrickým prúdom. 
Nedodržanie týchto pokynov zruší 
platnosť záruky. 
1.1 Všeobecná  
bezpečnosť

 • Nepokúšajte sa rúru spustiť ak sú 
dvere otvorené; v takom prípade 
sa môžete vystaviť škodlivému 
mikrovlnnému žiareniu. Bezpeč-
nostné zámky nesmie byť rozbité 
alebo zablokované.

 • Nevkladajte žiadny predmet medzi 
prednú stranu a dvere rúry. Nedo-
voľte, aby sa na povrchu udržali 
nečistoty alebo zvyšky čistiacich 
prostriedkov.

 • Akékoľvek servisné práce zahŕňa-
júce vybratie krytu, ktorý zabezpe-
čuje ochranu pred vystavením sa 
mikrovlnnému žiareniu musí vyko-
nať autorizovaný servis. Akýkoľvek 
iný prístup je nebezpečný.

 • Váš produkt je určený na varenie, 
ohrievanie a rozmrazovanie potra-
vín v domácnosti. Nesmie byť pou-
žívaný na komerčné účely. Výrobca 
nenesie zodpovednosť za škody 
spôsobené zlým používaním. 

 • Tento spotrebič nepoužívajte 
vonku, v kúpeľni, vo vlhkom pros-
tredí alebo na miestach, kde môže 
zvlhnúť.

 • Nie je možné uplatniť žiadnu zá-
ruku ani požadovať plnenie za zod-
povednosť za škody vyplývajúce 
zo zlého použitia alebo nesprávnej 
manipulácie so spotrebičom.

 • Nikdy sa nepokúšajte spotrebič 
demontovať. Na škody spôsobené 
nesprávnou manipuláciou sa ne-
vzťahuje záruka.

 • Používajte len originálne časti od-
porúčané výrobcom.

 • Nenechávajte spotrebič bez do-
zoru, pokiaľ je v prevádzke.

 • Spotrebič vždy používajte na sta-
bilnom, rovnom, čistom a suchom 
povrchu.

 • Tento spotrebič nesmie byť použí-
vaný s externým časovačom alebo 
samostatným systémom diaľko-
vého ovládania.

 • Než spotrebič použijete prvýkrát, 
vyčistite všetky časti. Prečítajte si 
údaje v časti "Čistenie a starostli-
vosť".

 • Spotrebič používajte iba na určený 
účel, ako je popísané v tomto ná-
vode. 

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
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Na tento spotrebič nepoužívajte 
abrazívne chemikálie ani páru. 
Táto rúra je určená predovšetkým 
na varenie a ohrievanie potravín. 
Nie je určená na priemyselné alebo 
laboratórne použitie.

 • Spotrebič nepoužívajte na sušenie 
oblečenia alebo utierok.

 • Spotrebič sa pri používaní veľmi 
zahreje. Dajte pozor, aby ste sa 
nedotkli horúcich častí v rúre.

 • Vaša rúra nie je navrhnutá na su-
šenie žiadnych živých stvorenia.

 • Rúru nespúšťajte prázdnu.
 • Kuchynské náčinie sa môže z dô-

vodu tepla preneseného z ohria-
teho jedla na náčinie zahriať. Pri 
prenášaní náčinie môžete potre-
bovať chňapku.

 • Kuchynské náčinie je potrebné 
skontrolovať, aby sa zabezpečilo, 
že je vhodné na použitie v mikro-
vlnných rúrach.

 • Rúru neklaďte na žiadny spotre-
biče generujúce teplo. V opačnom 
prípade môže dôjsť k poškodeniu a 
zrušeniu platnosti záruky.

 • Mikrovlnná rúra nesmie byť 
umiestnená do skrine, ktorá ne-
zodpovedá pokynom na inštaláciu.

 • Počas otvorenia krytu alebo fólie 
zakrývajúc jedlo môže po uvarení 
jedla vychádzať para.

 • Pri vyberaní ohriateho jedla použí-
vajte chňapky.

 • Spotrebič a jeho dostupné povrchy 
sa môžu počas používania veľa za-
hriať.

 • Dvere a vonkajšie sklo sa môžu 
počas používania spotrebiča veľmi 
zahrať.

1.1.1 Elektrická  
bezpečnosť

 • Mikrovlnná rúra Beko spĺňa platné 
bezpečnostné štandardy, v prí-
pade akéhokoľvek poškodenia 
spotrebiča alebo napájacieho 
kábla musí byť vykonaná oprava 
alebo výmena predajcom, servis-
ným centrom alebo odborníkom 
z autorizovaného servisu, čím sa 
predíde poškodeniu Chybná alebo 
neodborná oprava môže spôsobiť 
nebezpečenstvo a riziko pre uží-
vateľa.

 • Skontrolujte, či vaša napájanie 
zodpovedá informáciám uvede-
ným na štítku spotrebiča.
Jediný spôsob, ako odpojiť zariade-
nie od zdroja napájania, je odpojiť 
napájací adaptér.

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
týkajúce sa životného prostredia
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 • Spotrebič zapájajte iba do uzem-
nenej zásuvky.

 • Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak 
je poškodený napájací kábel alebo 
spotrebič.

 • Pre prácu so spotrebičom nepouží-
vajte predlžovací kábel.

 • Nikdy nesiahajte na spotrebič 
alebo zástrčku mokrými alebo vlh-
kými rukami.

 • Spotrebič umiestnite tak, aby bola 
zástrčka vždy prístupná.

 • Zabráňte poškodeniu napájacieho 
kábla, zabráňte jeho zatlačení, 
ohnutie alebo odieraniu o ostré 
hrany. Napájací kábel udržujte 
mimo horúce povrchy a otvorený 
oheň.

 • Uistite sa, že neexistuje žiadne 
nebezpečenstvo, že by bol na-
pájací kábel náhodne vytiahnutý 
alebo že by o neho mohol niekto 
počas používania zakopnúť.

 • Spotrebič odpojte pred každým 
čistením a v prípade, že ho nepo-
užívate.

 • Pri odpojení z napájacej siete za 
napájací kábel spotrebiča neťa-
hajte a nikdy ho neovinujte okolo 
spotrebiča. 

 • Spotrebič, napájací kábel alebo 
zástrčku neponárajte do vody ani 
iných kvapalín. Nedržte pod tečú-
cou vodou. 

 • Počas ohrievania potravín v plasto-
vých alebo papierových nádobách 
rúru z dôvodu možnosti vznietenia 
často kontrolujte.

 • Kým vrecka s potravinami vložíte 
do mikrovlnnej rúry, odstráňte ko-
vové sponky a / alebo iné časti.

 • Ak spozorujete dym, spotrebič 
vypnite alebo ho odpojte, dvere 
nechajte zatvorené, aby ste pre-
dišli vznieteniu.

 • Vnútorná časť rúry nepoužívajte 
ako úložný priestor. Keď sa rúra 
nepoužíva, nenechávajte v nej 
žiadne papiere, materiál na vare-
nie ani potraviny.

 • Obsah dojčenských fliaš a fľašti-
čiek s detskou výživou treba pred 
použitím premiešať alebo s nimi 
zatrepať, aby ste tak predišli po-
páleninám.

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
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 • Tento spotrebič spadá do skupiny 
2 triedy B zariadenia ISM. Skupina 
2 obsahuje všetky ISM zariadenia 
(priemyselné, vedecké a lekárske), 
ktoré generuje vysokofrekvenčnú 
energiu a/alebo sa používa vo 
forme elektromagnetického žiare-
nia pre ošetrenie materiálu a elek-
tro zariadení. 

 • Zariadenie triedy B je vhodné na 
použitie v domácom prostredí 
priamo pripojenom k napájacej 
sieti s nízkym napätím.

 • Dvere alebo vonkajší povrch spot-
rebiča sa môže počas používania 
veľa zahriať.

1.1.2 Bezpečnosť  
produktu

 • Kvapaliny alebo iné potraviny 
nesmú byť ohrievané v uzavretých 
nádobách, pretože existuje nebez-
pečenstvo explózie.

 • Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej 
rúre môže spôsobiť, že sú prive-
dené do varu, rozstrekne sa ako 
náhle sú vyňaté z rúry, preto dá-
vajte pri prenášaní nádob pozor.

 • V rúre nič neopekajte. Horúci olej 
môže poškodiť komponenty a ma-
teriály rúry a dokonca môže spôso-
biť popálenie kože.

 • Potraviny so šupkou ako sú ze-
miaky, cukety, jablká a gaštany 
prepichnite.

 • Spotrebič musí byť umiestnený 
tak, aby jeho zadná časť smerovala 
ku stene.

 • Ak sú dvierka alebo tesnenie dvie-
rok poškodené, rúra nesmie byť 
používaná kým nebude opravená 
kompetentnou osobou.

 • Kým spotrebič vyberiete, zaistite 
otočný tanier, aby ste predišli jeho 
poškodeniu. 

 • Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na 
varenie alebo ohrievanie vajíčok, 
sa škrupinou alebo bez nej.

 • Nikdy neskladajte časti v zadnej 
časti a po stranách spotrebiče, 
ktoré chránia minimálnej vzdia-
lenosti medzi stenami skrine a 
spotrebičom, aby ste tak zaistili 
požadovanú cirkuláciu vzduchu.

1.2 Zamýšľané použitie
 • Mikrovlnná rúra je určená iba na 

vstavanému použitie.
 • Spotrebič nepoužívajte k ničomu 

inému než je zamýšľané použitie. 
 • Spotrebič nepoužívajte ako zdroj 

tepla.

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
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 • Mikrovlnná rúra je určená iba na 
rozmrazovanie, varenie a dusenie 
potravín.

 • Potraviny nezakrývajte, v opač-
nom prípade môžete spôsobiť po-
žiar.

 • Na čistenie spotrebiča nepouží-
vajte parné čističe.

1.3 Bezpečnosť detí
 • Je potrebné venovať pozornosť pri 

použití v blízkosti detí a osôb so 
zníženými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosťami.

 • Tento spotrebič môžu používať deti 
staršie ako 8 rokov a ľudia s obme-
dzenými fyzickými, senzorickými 
alebo duševnými schopnosťami 
alebo ktoré nemajú dostatočné 
vedomosti a skúsenosti, pokiaľ na 
ne a bezpečné použitie produktu 
dospelá osoba alebo ak sú pou-
čení o rizikách spojených s použi-
tím produktu. Deti sa nesmú hrať 
so spotrebičom. Čistenie a údržba 
nesmie byť vykonávané deťmi, ak 
na ne nedohliada staršie osoby.

 • Riziko zadusenia! Všetky obaly 
uchovajte mimo dosahu detí.

 • Deťom dovoľte používať rúru bez 
dozoru ak ste ich zodpovedajúcim 
spôsobom poučili, teda je dieťa 
schopné používať mikrovlnnú rúru 
bezpečne a rozumie nebezpečen-
stvám plynúcim z nesprávneho 
použitia.

 • Vzhľadom k nadmernému teplu, 
ktoré vzniká v režime grilu a kombi-
novanom režime, nie je dovolené, 
aby deti tieto režimy používali bez 
dozoru dospelej osoby.

 • Produkt a jeho napájací kábel udr-
žujte tak, aby neboli prístupné 
deťom mladším ako 8 rokov.

 • Spotrebič a jeho dostupné povrchy 
sa môžu počas používania veľa za-
hriať. Udržujte deti mimo dosahu.

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
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1.4 Zhoda so smernicou WEEE 
a likvidácia produktov 

Tento produkt neobsahuje škodlivé a 
zakázané materiály špecifikované v 
"Smernica ohľadom likvidácie elektric-
kých a elektronických produktov", vyda-
nej ministerstvom životného prostredia. 

Je v súlade s nariadením WEEE. Tento produkt sa 
vyrobil z vysokokvalitných dielov a materiálov, kto-
ré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné pre recyk-
láciu. 
Z tohto dôvodu nelikvidujte produkt na konci 
jeho životnosti s bežným komunálnym odpadom. 
Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elek-
trického a elektronického vybavenia. O informácie 
o týchto zberných miestach požiadajte miestny 
úrad. Recykláciou produktov prispievate k ochrane 
životného prostredia a prírodných zdrojov. 

1.5 Informácie o balení 
Balenie produktu je vyrobené z recyk-
lovateľných materiálov, v súlade s 
našou národnou legislatívou. Baliaci 
materiál nelikvidujte spolu s komunál-

nym alebo iným odpadom. Zoberte ho na zberné 
miesto baliaceho materiálu, ktoré vytvorili miest-
ne úrady.

1  Dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny 
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Označenia uvedené na výrobku alebo hodnoty uvedené v iných dokumentoch priložených k výrobku boli získané 
v laboratórnych podmienkach podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a 
okolitých podmienok. Hodnoty napájania sú testované pri 230 V.

2 Vaša mikrovlnná rúra

2.1 Prehľad

1. Ovládací panel
2. Hriadeľ otočného taniera
3. Vzpera otočného taniera
4. Sklenený podnos
5. Okno rúry 
6. Dvere
7. Bezpečnostný systém zatvárania dverí

2.2 Technické údaje
Spotreba ener-
gie

230 V~50 Hz,  
1 250 W (mikrovlnná rúra) 

Výstup 800 W
Prevádzková  
frekvencia

2 450 MHz

Hodnota prúdu 5 A
Vonkajšie roz-
mery (mikrovln-
ná rúra)

258.2 mm (V) / 439.5 mm 
(Š) / 356 mm (H)

Vnútorné roz-
mery rúry

205.2 mm (V) / 303.6 mm 
(Š) / 306 mm (H)

Kapacita  
rúry

20 litrov

Čistá hmotnosť 11.1 kg
Čistá hmotnosť 
(obsah súpra-
vy)

12.1 kg

6

7

1

235 4

Microwave

Defrost (Time)

Stop/Clear

Clock/
Kitchen Timer

Start/
+30Sec./Con�rm

Defrost (Weight)

tim
e • weight • auto menu
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2.3 Inštalácia otočného taniera

Göbek (alt kısım)

Cam tabla

Döner tabla desteği

Döner tabla mili

 •  Nikdy neklaďte sklenený podnos obrátene. Skle-
nený podnos by nikdy nemal mať obmedzený 
pohyb.

 •  Počas varenia sa musí vždy používať sklenený 
podnos a kruh otočného taniera.

 • Všetky potraviny a nádoby s potravinami musia 
byť počas varenia umiestnené na sklenenom 
podnose.

 • Ak sa sklenený podnos alebo zostava rozbije či 
nalomí, obráťte sa na najbližší autorizovaný ser-
vis.

2 Vaša mikrovlnná rúra

Hlava (spodná)

Sklenený podnos

Hriadeľ otočného taniera

Vzpera otočného taniera
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3 Inštalácia a zapojenie

3.1 Inštalácia a zapojenie
 • Zložte všetky obaly a príslušenstvo. Skontro-

lujte, či na rúre nie je nejaké poškodenie, napr. 
preliačiny alebo rozbité dvierka. Rúru neinšta-
lujte, ak je poškodená.

 • Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá je na povrchu 
mikrovlnnej rúry.

 • Neskladajte svetlohnedý kryt Mica, ktorý je pri-
pevnený k otvoru rúry a chráni magnetrón.

 • Vyberte plochý povrch, ktorý ponúka dostatočný 
priestor na vstupné a výstupné prieduchy.

20 cm

30 cm

20 cm

min.85 cm

20 cm

 • Minimálna výška inštalácie je 85 cm.
 • Zadná strana spotrebiča by mala smerovať k 

stene. Nad rúrou ponechajte priestor najmenej 
30 cm a medzi rúrou a susednými stenami po-
nechajte priestor najmenej 20 cm. 

 • Neodstraňujte nožičky zo spodnej časti rúry. 
 • V dôsledku zablokovania vstupných a/alebo vý-

stupných prieduchov sa môže rúra poškodiť. 
 • Rúru umiestnite čo najďalej od rozhlasových a 

televíznych prijímačov. Prevádzka mikrovlnnej 
rúry môže spôsobiť rušenie rozhlasového alebo 
televízneho príjmu. 2. Rúru zapojte do bežnej 
zásuvky. Skontrolujte, či sa napätie a frekvencia 
zhodujú s hodnotami napätia a frekvencie uve-
denými na štítku.

A
VAROVANIE: Rúru neinštalujte 
nad varnú plochu sporáka ani iný 
spotrebič sálajúci teplo. Ak nainšta-
lujete rúru v blízkosti alebo nad zdroj 
tepla, môže sa poškodiť a stratíte 
nárok na záruku.

Prístupný povrch sa môže počas 
prevádzky zahriať.
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4.1 Ovládací panel

Microwave

Defrost (Time)

Stop/Clear

Clock/
Kitchen Timer

Start/
+30Sec./Con�rm

Defrost (Weight)

tim
e • weight • auto menu

4.2 Pokyny na prevádzku
Na nastavenie ideálnych parametrov varenia podľa 
vašich predstáv má táto mikrovlnná rúra k dispozí-
cii moderné elektronické ovládanie.

4.2.1 Nastavenie času
Keď je mikrovlnná rúra zapojená do siete, na LED 
displeji sa zobrazí „0:00“ a ozve sa pípnutie bzučia-
ka.
1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a 

číslice hodín začnú blikať.
2. Otočením  nastavte hodiny; vstupná hodno-

ta musí byť medzi 0 a 23.
3. Stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a číslice minút 

začnú blikať. 
4. Otočením  nastavte minúty; vstupná hodno-

ta musí byť medzi 0 a 59.
5. Stlačením tlačidla „Hodiny/minútka“ dokončíte 

nastavenie času. Symbol „:“ bude blikať a zobrazí 
sa čas. 

C Ak sa na hodinách nenastaví čas, ne-
budú po zapnutí fungovať.

C
Ak počas nastavenia času stlačíte 
tlačidlo „Zastaviť/zrušiť“, rúra sa 
automaticky vráti späť do predchád-
zajúceho režimu.

4.2.2 Minútka (odpočítavanie)
Vaša rúra je vybavená automatickým odpočíta-
vaním, ktoré nesúvisí s funkciami rúry a možno ho 
v kuchyni použiť samostatne (možno ho nastaviť 
max. na 95 min.).
1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“ a na 

LED obrazovke sa zobrazí 00:00.
2. Otočením  zadajte správny čas. 
3. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo 

„Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
4. Po dosiahnutí času sa ukazovateľ hodín vypne. 

Zaznie 5 pípnutí.

4 Prevádzka
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Ak je na hodinách nastavený čas (24-hodinový 
formát), na obrazovke sa bude zobrazovať aktu-
álny čas.

Časovač môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tla-
čidla „Zastaviť/vymazať“.

C Minútka funguje inak ako 24-hodi-
nový systém. Minútka je iba časovač.

4.2.3 Varenie s mikrovlnou rúrou
1. Stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“ a na LED obra-

zovke sa zobrazí „P100“.
2. Niekoľkokrát stláčajte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“ 

alebo otáčaním  vyberte mikrovlnný výkon. 
Postupne sa budú zobrazovať možnosti „P100“, 
„P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla 
„Štart/+30 sek./Potvrdiť“ a otáčaním  na-
stavte čas varenia na hodnotu v rozmedzí 0:05 
a 95:00.

4. Opätovným stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./
Potvrdiť“ spustite varenie.

C
Príklad:Ak chcete na varenie pou-
žiť 80 % mikrovlnný výkon po dobu 
20 minút, nastavte rúru nasledujú-
cim spôsobom.

5. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“ a na 
LED obrazovke sa zobrazí „P100“.

6. Znovu stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“ alebo 
otočte  a mikrovlnný výkon nastavte na 80 
%.

7. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla „Štart/+ 
30 sek./Potvrdiť“ a na obrazovke sa zobrazí „P 
80“.

8. Otáčaním  nastavte dĺžku varenia, kým sa na 
displeji rúry nezobrazí „20:00“.

9. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 
spustite varenie.

Kroky na nastavenie času pomocou tlačidla kódo-
vania sú uvedené nižšie:

Nastavenie 
trvania

Prírastok  

0 – 1 minúta 5 sekúnd
1 – 5 minút 10 sekúnd

5 – 10 minút 30 sekúnd
10 – 30 minút 1 minúta
30 – 95 minút 5 minút

4 Prevádzka
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4.5 Rozmrazovanie podľa času
1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Časované rozmrazo-

vanie“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF2“.
2. Otáčaním  nastavte čas rozmrazovania. 

Maximálny čas je 95 minút.
3. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 

spustite rozmrazovanie. Rozmrazovací výkon je 
P30 a nemožno ho zmeniť.

4.6 Automatická ponuka
1. Otáčajte  v smere hodinových ručičiek a na-

stavte požadovanú ponuku. Zobrazí sa ponuka 
v rozmedzí „A-1“ a „A-8“, menovite pizza, mäso, 
zelenina, cestoviny, zemiaky, ryby, nápoje a pu-
kance.

2. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla 
„Štart/+30 sek./Potvrdiť“.

3. Otočením  vyberte predvolenú hmotnosť v 
súlade s tabuľkou ponuky.

4. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 
spustite varenie.

C
Príklad: Ak chcete pri varení 
ryby s hmotnosťou 350 g použiť 
„Automatickú ponuku“:

1. Otáčajte  v smere hodinových ručičiek, kým 
sa na displeji zobrazí „A-3“.

2. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla 
„Štart/+30 sek./Potvrdiť“.

4 Prevádzka

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Stlačenie Raz Dvakrát Trikrát 4-krát 5-krát
Mikrovlnný výkon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 %

4.3 Rýchle varenie
1. V prechodnom režime stlačte tlačidlo „Štart/+30 

sek./Potvrdiť“, ak chcete variť s výkonom 100 % 
po dobu 30 sekúnd. Každým ďalším stlačením 
rovnakého tlačidla sa čas zvýši o 30 sekúnd. 
Maximálny čas varenia je 95 minút.

2. Ak chcete predĺžiť čas varenia, počas mikrovln-
ného varenia a procesu časovaného rozmrazo-
vania stlačte tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“.

3. V prechodnom režime môžete zvoliť čas vare-
nia priamo otáčaním „  “ doľava. Po zadaní 
času môžete spustiť varenie stlačením tlačidla 
„Štart/+30 sek./Potvrdiť“. Použije sa mikrovlnný 
výkon 100 %.

C
V režime automatickej ponu-
ky a rozmrazovania podľa hmot-
nosti nie je možné predĺžiť 
čas varenia stlačením tlačidla  
„Štart/+30 sek./Potvrdiť“.

4.4 Rozmrazovanie podľa 
hmotnosti
1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Rozmrazovanie podľa 

hmotnosti“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF1“.
2. Otočte  a vyberte hmotnosť jedla, od 100 do 

2 000 g.
3. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 

spustite rozmrazovanie.
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3. Otočením  vyberte hmotnosť ryby tak, aby sa 
na obrazovke zobrazila hodnota „350“.

4. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 
spustite varenie.

4.6.1 Ponuka automatického 
varenia

Ponuka Hmotnosť Zobrazenie
A-1

Automatické ohriatie
200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-2
Zelenina

200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-3
Ryby

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-4
Mäso

250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-5
Cestoviny

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

A-6
Zemiaky

200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-7
Pizza

200 g 200
400 g 400

A-8
Polievka

200 ml 200
400 ml 400

4 Prevádzka
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4 Prevádzka

4.7 Varenie vo viacerých 
krokoch
Dajú sa nastaviť najviac dva kroky. Ak je jedným z 
krokov rozmrazovanie, musí sa automaticky na-
staviť ako prvý krok. Po dokončení každého kroku 
zaznie pípnutie a spustí sa ďalší krok.
Automatickú ponuku nie je možné nastaviť ako je-
den z viacerých krokov.

C
Ak chcete jedlo 5 minút rozmrazo-
vať a potom 7 minút variť s 80 % 
mikrovlnným výkonom. Postup je 
nasledujúci:

1. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Časované rozmrazo-
vanie“. Na obrazovke sa zobrazí „dEF2“.

2. Otáčaním  nastavte čas rozmrazovania 5 mi-
nút.

3. Jedenkrát stlačte tlačidlo „Mikrovlnná rúra“.
4. Otáčaním „ “ nastavte 80 % mikrovlnného vý-

konu, kým sa nezobrazí „P80“.
5. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla 

„Štart/+30 sek./Potvrdiť“.
6. Otáčaním  nastavte čas varenia 7 minút.
7. Stlačením tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“ 

spustite varenie. 

4.8 Funkcia zobrazenia 
informácií
1. V režimoch varenia mikrovlnnej rúry stlačte 

tlačidlo  „Mikrovlnná rúra“. Na 3 sekundy sa 
zobrazí aktuálny výkon.

2. Ak chcete zistiť aktuálny čas, v režime varenia 
stlačte tlačidlo „Hodiny/minútka“. Čas sa zobrazí 
na 3 sekundy.

4.9 Detský zámok
1. Zamknutie: V prechodnom režime stlač-

te na 3 sekundy tlačidlo „Zastaviť/vymazať“. 
Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje aktivácia 
detského zámku.

2. Odomknutie:Ak je zámok aktívny, na 3 
sekundy stlačte tlačidlo „Zastaviť/vymazať“. 
Zaznie dlhé pípnutie, čím sa signalizuje odblo-
kovanie zámku.

4.10 Špecifikácie
1. Pri počiatočnom otočení gombíka zaznie jedno 

pípnutie.
2. Ak dôjde počas varenia k otvoreniu dvierok, mu-

síte stlačiť tlačidlo „Štart/+30 sek./Potvrdiť“, ak 
chcete pokračovať vo varení.

3. Po nastavení programu varenia nedôjde 1 minú-
tu k stlačeniu tlačidla „Štart/+30 sek./Potvrdiť“. 
Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie sa zruší.

4. Pri účinnom stlačení sa ozve jedno pípnutie, pri 
neúčinnom stlačení sa nevykoná žiadna akcia.

5. Po dokončení varenia zaznie päť informačných 
pípnutí.
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5.1 Čistenie

A
VAROVANIE: Na čistenie 
spotrebiča nikdy nepoužívajte 
benzín, rozpúšťadlo, abrazív-
ne čistiaci prostriedok, kovové 
objekty alebo tvrdé kefy.

A
VAROVANIE: Spotrebič 
alebo jeho napájací kábel nikdy 
neponárajte do vody alebo inej 
kvapaliny.

1. Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel zo 
zásuvky.

2. Počkajte kým spotrebič úplne nevychladne.
3. Vnútornú časť rúry udržujte čistú. V prípade, že 

na stenách rúry zostali zvyšky jedla alebo roz-
liatej kvapaliny, utrite ich handričkou. Ak sa rúra 
veľa znečistí, možno použiť jemný čistiaci pro-
striedok. Vyhnite sa použitiu sprejov a ďalších 
čistiacich látok, pretože môžu zanechať škvrny, 
značky a poničiť povrch dverí.

4. Vonkajšie povrchy rúry musia byť vyčistené han-
dričkou. Nedovoľte, aby sa voda dostala do vet-
racích otvorov, aby ste tak predišli poškodeniu 
prevádzkových častí v rúre.

5. Obe strany dverí a sklo, tesnenia dverí a časti v 
blízkosti tesnení často utierajte handričkou, aby 
ste odstránili škvrny spôsobené rozstrieknutím. 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky.

6. Nedovoľte, aby bol ovládací panel vlhký. 
Vyčistite mäkkou handričkou. Dvere rúry ne-
chajte otvorené, aby ste počas čistenia ovláda-
cieho panela predišli nežiaducemu spusteniu.

7. Ak sa vo vnútri rúry alebo v jej okolí nahromadí 
para, utrite ju mäkkou handričkou. K tomu môže 
dôjsť, ak je mikrovlnná rúra prevádzkovaná vo 
vysoko vlhkých podmienkach. To je normálne.

8.  V niektorých prípadoch musíte pri čisteniu vy-
brať sklenený tanier. Sklenený tanier umyte v 
teplej vode alebo v umývačke.

5 Čistenie a údržba

9.  Valec a rúru treba čistiť pravidelne, aby sa pre-
dišlo nadmernej hlučnosti. Spodnú časť rúry 
stačí utrieť handričkou s jemným čistiacim 
prípravkom. Krúžok možno umyť v teplej vode 
alebo v umývačke. Keď krúžok vyberiete zo 
spodnej časti, pri jeho vrátení skontrolujte, že 
ste ho nainštalovali správnym smerom.

10. Aby ste odstránili zlý zápach z rúry, vložte do 
mikrovlnnej rúry misku s vodou a citrónovou 
šťavou a kôrou a rúru spustite na 5 minút v 
mikrovlnnom režime. Dôkladne utrite a vysuš-
te mäkkou handričkou.

11. V prípade, že je potrebné vykonať výmenu žia-
rovky v rúre, kontaktujte autorizovaný servis, 
prosím.

12. Rúra musí byť pravidelne čistená a akékoľvek 
zvyšky potravín musia byť odstránené. Ak 
nie je rúra udržiavaná čistá, môže to spôsobiť 
povrchové defekty, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť životnosť spotrebiča to by mohlo 
spôsobiť nebezpečenstvo.

13. Tento spotrebič nelikvidujte spoločne s domá-
cim odpadom; staré rúry musia byť zlikvidova-
né v špeciálnych centrách prevádzkovaných 
mestskými úradmi.

14. Keď sa používa funkcia grilu, môže sa objaviť 
malé množstvo dymu a zápachu, čo po určitej 
dobe používania zmizne.

5.2 Skladovanie
 • Ak nechcete spotrebič dlhšiu dobu používať, dô-

kladne ho uskladnite.
 • Skontrolujte, či je spotrebič odpojený, vychlad-

nutý a úplne suchý.
 • Spotrebič skladujte na suchom, chladnom 

mieste.
 • Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
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6 Odstraňovanie problémov

Normálny

Mikrovlnná rúra ruší TV príjem. Pri prevádzke mikrovlnnej rúry môže dochádzať k 
rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu. Je to 
podobné rušeniu malých elektrických spotrebi-
čov, napr. Mixéra, vysávače a elektrického ventilá-
tora. To je normálne.

Svetlo v rúre je tlmené. Počas mikrovlnného varenia pri nízkom výkone sa 
môže svetlo v rúre stlmiť. To je normálne.

Para sa kumuluje na dverách, horúcich vzduch 
vychádza prieduchy 

Počas varenia môže jedla vychádzať para. Väčšina 
pary vyjde prieduchy. Ale niekedy sa môže kumu-
lovať na chladnom mieste, napr. dverách rúry. To 
je normálne.

Omylom spustená rúra, bez vloženého jedla. Je zakázané spúšťať spotrebič bez toho aby tam 
boli nejaké potraviny. Je to veľmi nebezpečné.

Problém Možná príčina Riešenie

Rúru nie je možné spustiť. 1)  Napájací kábel nie je správp-
ne zapojený.

Odpojte ho. Po 10 sekundách ho 
znova zapojte.

2)  Poistka skratovala alebo sa 
aktivoval istič okruhu.

Vymeňte poistku alebo reštar-
tujte istič (opravu vykonajú pro-
fesionáli z našej spoločnosti).

3) Problém so zásuvkou. V zásuvke vyskúšajte iné elek-
trické spotrebiče.

Rúra nehreje. 4)  Dvere nie sú dobre zatvoa-
rené.

Dvere riadne zavrite.

Sklenený otočný tanier vydáva 
pri spustení mikrovlnnej rúry 
hluk.

5)  Otočný tanier a spodná časť 
rúry sú špinavé.

Pri čisteniu špinavých častí po-
stupujte podľa pokynov v "Čiste-
nie a údržba".
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