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AMW 698

Instalace, návod ve zkratce InstallatIe, snel aan de slag

InstallatIon, HurtIg start

InstallatIon, HurtIg start

asennus, PIkaoPas

Üzembe Helyezés, rövId  
kezdésI útmutató

Instalace, návod ve zkratce

Instalacja, skrócona  
Instrukcja obsługI

Установка, краткое  
справочное рУководство

InštalácIa, úvodná Prírucka

InstallatIon, démarrage raPIde

aufstellung, kurzanleItung

InstallazIone, guIda raPIda

InIcIo ráPIdo Para la InstalacIón

Instalaçăo, guIa de InIcIaçăo ráPIda

InstallatIon, snabbguIde
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Instalace

Před PřIPojením

Zkontrolujte, Zda není trouba poškoZená.  zkon-
trolujte, zda dvířka dobře přiléhají k dveřnímu 
rámu a zda vnitřní těsnění dvířek není poško-
zeno. z trouby vyjměte všechny předměty a 
vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Po PřIPojení

při prvním Zapnutí trouby budete požádáni o  na-
stavení jazyka a aktuálního času řiďte se poky-
ny v části “změna nastavení" v tomto návodu 
k použití. Po provedení těchto dvou kroků je 
spotřebič připraven k použití.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy 
způsobené nedodržením těchto pokynů 
uživatelem.

troubu neZapínejte,  pokud je poškozený napáje-
cí síťový kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje 
správně, nebo když došlo k jejímu poškození či 
pádu. napájecí síťový kabel ani zástrčku nepo-
nořujte do vody. napájecí kabel se nesmí dotý-
kat žádné horké plochy. mohlo by dojít k úra-
zu elektrickým proudem, požáru nebo jinému 
ohrožení zdraví a majetku.

před instalací trouby se přesvědčte,  že je prázd-
ná. 

Zkontrolujte, Zda napětí   na typovém štítku od-
povídá napětí ve vaší domácnosti.

troubu lZe spustit jen tehdy, jsou-li  dvířka správ-
ně zavřená.
uZemnění tohoto spotřebiče  je podle zákona po-
vinné.  výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost 
za zranění osob a zvířat nebo za škody na ma-
jetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Instalace sPotřebIče

při instalaci spotřebiče  se řiďte samostatnými 
přiloženými instalačními pokyny.

nepoužívejte prodlužovací kabel:  

jestliže je napájecí kabel příliš krátký,  po-
žádejte oprávněného elektrikáře nebo 

servisního technika o instalaci zásuvky v 
blízkosti mikrovlnné trouby.
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Quick Heat

q e
w

Před Prvním PoužItím

q otočte přepínačem funkcí  k volbě funkce rychlého ohřevu. 

w otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty na 250 °c. 

e stiskněte tlačítko start. 

trouba se musí před použitím (vařením jídla) Zahřát na maximální teplotu (250 °c).
při provádění tohoto postupu postupujte podle následujících kroků.

po dosažení nastavené teploty si  si trouba udrží nastavenou teplotu 
po dobu 10 minut, a pak se vypne.
nechte troubu vychladnout na pokojovou teplotu .
umyjte vnitřek trouby  měkkou vlhkou houbou.
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dŮležIté bezPečnostní Pokyny

uvnitř trouby a v její blíZkosti neohřívejte, ani ne-
používejte hořlavé materiály .  kouř může způso-
bit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

nepoužívejte mikrovlnnou  troubu k sušení tex-
tilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce 
nebo jiných hořlavých materiálů. mohlo by do-
jít k požáru.

jídla nepřehřívejte.  mohlo by dojít k požáru.
nenechávejte troubu beZ doZoru,  zvláště po-
kud při tepelné úpravě používáte papír, plasty 
nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhel-
natět nebo shořet a některé plasty použité při 
ohřívání jídel se mohou roztavit.

pokud by se uvnitř nebo vně trouby něco vZňa-
lo, nebo si všimnete kouře,  neotevírejte dvířka a 
troubu vypněte. vytáhněte napájecí kabel ze 
zásuvky, nebo vypněte proud na panelu pojis-
tek nebo jističů.

PřečtĚte sI Prosím PozornĚ a uscHovejte Pro další PoužItí

mikrovlnnou troubu nepoužívejte  
k ohřevu jídel nebo nápojů v her-
meticky uzavřených obalech. 
zvýšení tlaku může způso-
bit škody při otevření, nebo mohou obaly vy-
bouchnout.

vejce
mikrovlnnou troubu  nepoužívejte na va-
ření nebo ohřívání celých vajec se 
skořápkou nebo bez ní, proto-
že vejce mohou puknout i po 
ukončení mikrovlnného ohře- vu.

pokud je nutné vyměnit poškoZený napájecí ka-
bel,  musí se vyměnit za originální napájecí ka-
bel, který je k dostání v našem servisním 
středisku. výměnu napájecího kabe-
lu smí provádět pouze vyškolený servis-
ní technik.

nepoužívejte  v tomto spotřebiči korozivní che-
mikálie nebo páry. tento typ trouby je určen 
výlučně k ohřívání nebo vaření jídel. není ur-
čen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

spotřebič a jeho přístupné části se během použití 
Zahřejí  na vysokou teplotu. 
dávejte poZor,  abyste se nedotkli topných 
článků. 
děti do 8 let  by se neměly k troubě přibližovat, 
pokud je nesleduje dospělá osoba.

servisní opravy smí provádět výlučně vy-
školený servisní technik.  Provádění oprav 
nebo úprav, u kterých je nutné sejmout 
jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou 
energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí pro-
vádět pouze odborně vyškolený technik.
neodstraňujte žádné kryty.

varování!

pravidelně sledujte, Zda není poškoZeno  těsnění 
dvířek nebo přilehlé plochy. v případě poško-
zení těchto míst mikrovlnnou troubu nepouží-
vejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

tento spotřebič nesmějí používat  děti do 8 let a 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo bez pat-
řičných zkušeností a znalostí, pokud je nesle-
dují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,  
nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpeč-
nému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby 
a děti neuvědomují možná nebezpečí. 

děti smějí troubu používat, čistit ji, nebo provádět 
uživatelskou údržbu  pouze tehdy, jsou-li starší 8 
let a sledují je dospělé osoby.

děti si se spotřebičem nesmějí hrát . 
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Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte  prázdnou, 
bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

jestliže se cvičíte v  ovládání trouby, vložte do-
vnitř sklenici vody. voda pohltí mikrovlnnou 
energii a trouba se nepoškodí.

drátěné uzávěry  z plastových nebo 
papírových sáčků před vložením do 
mikrovlnné trouby odstraňte.

frItování v olejové láznI
mikrovlnnou troubu nepoužívejte  k fritování v 
olejové lázni, protože teplotu oleje 
není možné regulovat.

tekutIny
např. nápoje nebo voda.   mohou se v mikrovln-
né troubě přehřát za bod varu, 
aniž by se objevily bubliny. 
vroucí tekutiny pak mohou ná-
hle vytéct z nádoby.
abyste tomu předešli, postupujte takto:

1.  nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami 
a úzkým hrdlem.

2.  tekutinu před vložením nádoby do mik-
rovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní 
ponořenou čajovou lžičku.

3.  Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a 
pak ji před opatrným vytažením nádoby 
z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

Pozor
vždy si  vyhledejte v mikrovlnné kuchařce po-
drobné údaje. doporučujeme zvláště v přípa-
dech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti   mu-
síte pokrm nebo tekutinu pro-
třepat a před podáváním 
zkontrolovat teplotu. Tím se 
teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opa-
ření nebo popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve 
víčko a dudlík.

abyste se nepopálili,  dotýkejte se nádob, částí 
trouby a plechů vždy jen kuchyňskými chňap-
kami.

nepoužívejte troubu  ke skladování žádných 
předmětů.

zasunovací ovládací knoflíky
ovladače této trouby  jsou při 
dodání z výroby v jedné ro-
vině s tlačítky panelu.  
Po stisknutí se ovladače vy-
sunou a umožní volbu růz-
ných funkcí. Při provozu ne-
musí být z ovládacího pane-
lu vysunuté.  
Po nastavení je zasuňte zpět 
do panelu a pokračujte ve 
vaření.

obecnĚ

tento spotřebič je určen výhradně k doMácíMu po-
užití!  

dŮležItá uPozornĚní

spotřebič je určen  k ohřevu jídel a nápojů. su-
šení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích 
polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků 
a podobných předmětů může vést k nebezpe-
čí úrazu, vznícení nebo požáru.

tento spotřebič je určen k vestavbě . nepoužívejte 
ho jako volně stojící spotřebič.

ocHrana ProtI PřekloPení
rošt  je vybaven malým výstupkem, který musí 

vždy směřovat nahoru. Používá se k 
ochraně proti překlopení při použití 
samotného roštu. 

ujistěte se, 
 že výstupek 
k ochraně proti překlopení směřuje při 
zasunování roštu vždy nahoru.
Zvedněte přední stranu roštu  mírně nahoru 
jakmile se zastaví o výstupek, a lehkým 
povytažením ho uvolněte.
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Příslušenství

obecnĚ

nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě,  
musí být vhodné pro použi-
tí v troubě a z materiálu, 
kterým mohou mikrovlny 
volně procházet.

na trhu je  mnoho různých druhů doplňků. Před 
nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mi-
krovlnnou troubu.

PečIcí PlecH
používejte ho  k peče-
ní masa nebo mouč-
níků při konvekčním 
pečení.
nikdy ho  nepoužívejte v kombinaci s mikrovl-
nami.

sklenĚný odkaPávací PlecH
skleněný odkapávací plech  používejte pod rošt 
při použití grilu nebo kom-
binace grilu a mikro-
vln. můžete ho pou-
žít nejen pod rošt, ale také 
jako plech na pe-
čení při použití 
funkce konvekční-
ho pečení v kombinaci s mi-
krovlnami.
skleněný odkapávací 
plech  zachycuje veške-
ré odkapávající šťávy 
a odpadávající kousky 
jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnit-
řek trouby.
skleněný odkapávací plech  použijte vždy při pou-
žití mikrovln. zasunuje se do 1. úrovně police. 

ukaZatel úrovně

po volbě některých funkcí  začnou ukazatele 
úrovně blikat a svítit. nejprve úrovně použitel-
né pro tuto funkci krátce zablikají, a pak zůsta-
ne svítit úroveň doporučená 
pro tuto funkci. v tomto pří-
kladu krátce zabliká úroveň 
1 a 3, a potom bude svítit 
doporučená úroveň 2.

w

q

e rošt
rošt  používejte při všech způsobech úpravy 
jídel, s výjimkou použití pouze funkce 
mikrovln. rošt umožňuje cirkulaci horkého 
vzduchu okolo jídla.  
jestliže položíte jídlo na rošt, zasuňte pod něj 
skleněný odkapávací plech. 
ujistěte se,  že výstupek k 
ochraně proti překlopení 
směřuje vždy nahoru, pokud 
do trouby zasunujete skleněný 
odkapávací plech a rošt. 
rošt můžete použít  při 
konvekčním pečení. lze ho použít i při 
kombinaci těchto funkcí s mikrovlnami.
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Safety Lock is activated
close door and press   

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

19:30

PojIstka zaPnutí

tato funkce se Zapne minutu po  přepnutí trouby 
do pohotovostního stavu.

beZpečnostní pojistku uvolníte  otevřením a za-
vřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. 

zablokování tlačítek

q  stiskněte současně tlačítko Zpět a ok  a podržte, až zazní dvě pípnutí (3 vteřiny).

tuto funkci používejte,   chcete-li zabránit dětem v používání trouby bez 
dozoru. 

před návratem k předchoZímu displeji  se na 3 vteřiny 
zobrazí potvrzující zpráva.
když je Zablokování Zapnuté , všechna tlačítka a knoflíky 
jsou zablokované.

Zablokování tlačítek se vypíná  stisknutím tlačítka vy-
pnout nebo otevřením dvířek.

q

q q
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Please use
baking plate

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

stuPeň vaření  (pouze automatické funkce)

funkce stupeň vaření (doneness)  je k dispozici u 
většiny automatických funkcí Při použití této 
funkce můžete sami nastavit konečný výsle-
dek vaření pomocí funkce úpravy stupně vaře-
ní. tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo 
nižší konečné teploty ve srovnání se standard-
ním nastavením.
při použití  jedné z těchto funkcí trouba zvo-
lí výchozí standardní nastavení. tímto nasta-
vením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. 
ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude 
připadat příliš horké k okamžitému podává-
ní, můžete příště teplotu snadno upravit ještě 
před zapnutím funkce. 

při použití některé Z automatických funkcí  se trou-
ba může zastavit a vyzvat vás k nějaké činnosti, 
nebo výběru příslušenství.

zPrávy

úpravu provedete hned před stisknutím tlačítka 
start volbou stupně  vaření pomocí tlačítek na-
horu a dolů

když se objeví Zpráva: ɳ otevřete dvířka (je-li to nutné). ɳ Proveďte pokyn (je-li to nutné). ɳ zavřete dvířka a znovu troubu zapněte 
stiskem tlačítka start.

stuPeň vaření

Stupeň Účinek

vysoký nejvyšší konečná teplota

normální výchoZí standardní nastavení

níZký nejnižší konečná teplota
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Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Residual Heat

168°C

Active Cooling

168°C

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
180°c 35:00

--:--
Oven is Hot!

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

ocHlazení

po skončení Zvolené funkce  se trouba může auto-
maticky ochlazovat. to je normální jev.  
Po ochlazení se trouba automaticky vypne. 
jestliže je teplota vyšší než 100°c,    zobrazuje se 
aktuální teplota uvnitř trouby buďte opatrní a 
nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních 
stěn. Používejte kuchyňské chňapky.
jestliže je teplota nižší než 50 °c,  zobrazují se 
hodiny ve 24hodinovém formátu.

zkratky

trouba automaticky sestaví  seznam vašich oblí-
bených zkratek, aby bylo používání co nejjed-
nodušší. 
když Začnete troubu  používat, seznam se sklá-
dá z 10 prázdných polí pro zkratky. Postupným 
používáním trouby se seznam zaplní zkratkami 
k nejčastěji používaným funkcím.
když Zadáte nabídku Zkratek,  zvolí se nejčastěji 
používaná funkce a bude zařazena jako zkrat-
ka č. 1.
poZnámka:  Pořadí funkcí v nabídce zkratek se 
bude automaticky měnit podle způsobu vaše-
ho pečení.

q otočte přepínačem funkcí , až se zobrazí shorcut (zkratka) . 

w  použijte nastavovací ovladač  k volbě oblíbené zkratky. Předběžně se vybere nejčastěji použí-
vaná funkce.

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r  použijte nastavovací ovladač / tlačítko ok  k potřebnému nastavení.

t stiskněte tlačítko start. 

q w
e t

r
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Settings

Language
Time

Eco Mode

Appliance and display settings

English
Français

Turkçe

Please select language

Language
has been set

když je spotřebič připojen k síti poprvé,  požádá vás o nastavení jazyka 
a 24hodinového formátu hodin. 
po výpadku proudu  začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.  
tato trouba je  vybavena mnoha funkcemi, které můžete nastavit po-
dle svého přání. 

zmĚna nastavení

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce settings (nastavení).

w použijte nastavovací ovladač  k výběru jednoho z nastavení k seřízení.

jazyk

q  stiskněte tlačítko ok .

w  otočte nastavovacím ovladačem  k výběru jednoho z do-
stupných jazyků.

e stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení změny.

spotřebič se Zapíná nebo vypíná  
pomocí tlačítka zap/vyp, nebo sta-
čí otočit přepínačem funkcí.

zaP/vyP

spotřebič je vypnutý . zobrazuje se 24hodino-
vý formát hodin.

po Zapnutí spotřebiče  fungují 
všechna tlačítka a ovladače normál-
ně a 24hodinový formát hodin se 
nezobrazuje. 

poZnámka:  trouba se může chovat jinak, než je 
uvedeno výše v závislosti na tom, zda je funk-
ce eko zapnutá nebo vypnutá (podrobnosti v 
části eko).
popisy v tomto návodu k použití  předpokládají, 
že je trouba zapnutá.

q
e w

q we
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Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

qw

Time
Volume

Brightness

Appliance and display settings

qw

Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

r e

r e

nastavení HodIn

q otáčejte nastavovacím ovladačem,  až se zobrazí time (čas).

w  stiskněte tlačítko ok . (číslice blikají).

e otáčejte nastavovacím ovladačem  k nastavení 24hodinového for-
mátu hodin.

r stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení změny.
hodiny jsou naříZené a jsou v chodu.

zmĚna nastavení

nastavení zvuku

q otáčejte nastavovacím ovladačem,  až se zobrazí volume  
(hlasitost).

w  stiskněte tlačítko ok . 

e  použijte nastavovacím ovladač  k nastavení hlasitosti na high, 
medium, low, mute (vysoká, střední, nízká, bez zvuku).

r  stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení změny.
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Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

qw

Brightness
Eco Mode

Volume

Appliance and display settings

qw

Eco Mode
Language

Brightness

Appliance and display settings

e

r e

r e

jas

q otáčejte nastavovacím ovladačem,  až se zobrazí brightness (jas).

w  stiskněte tlačítko ok . 

e  otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení požadovaného stupně 
jasu.

r stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení volby.

zmĚna nastavení

eko

q  otočte nastavovacím ovladačem,  až se zobrazí eco mode (režim eko).

w  stiskněte tlačítko ok . 

e  otočte nastavovacím ovladačem  k zapnutí nebo vypnutí nastavení eko.

r  stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení změny.

když je eko Zapnuté,  displej se po chvíli automaticky ztlumí k úspo-
ře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek 
se automaticky opět rozsvítí.
když je nastaveno vypnutí off,  displej se nevypne a hodiny ve 24ho-
dinovém formátu budou stále vidět.
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

bĚHem vaření

po spuštění vaření:   
čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím  
tlačítka start. Každým stisknutím se prodlouží čas o 30 vteřin nebo 
o 1 minutu v závislosti na funkci.  dobu můžete také zvyšovat nebo 
snižovat otáčením nastavovacího ovladače. 

zmĚna nastavení

otáčením nastavovacího ovladače  můžete přepí-
nat mezi parametry a vybrat ten, který si přeje-
te změnit. 

stisknutím tlačítka ok  ho vyberete a můžete ho změnit (bliká). 
otočte nastavovacím ovladačem ke změně nastavení.
stiskněte opět tlačítko ok  k potvrzení volby. trouba pokračuje auto-
maticky s novým nastavením.

stisknutím tlačítka Zpět  se můžete vrátit přímo k poslednímu změ-
něnému parametru.
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tuto funkci použijte,  potřebujte-li pečení ukon-
čit v určitou dobu. trouba potřebuje znát dél-
ku požadovaného pečení a denní čas, kdy má 
být jídlo hotovo.

odložený start

q dodržujte postup nastavení  pro funkci, kterou chcete použít a vypnout po nastavení doby pečení. 
Tlačítko Start se nesmí stisknout.

w stiskněte tlačítko ok .

e otočte nastavovacím ovladačem  k výběru času konce.

r stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

t otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení času konce pečení.

y stiskněte tlačítko start  k aktivaci odložení startu a zobrazení zbývajícího času trouby.

odložený start funguje s tĚmIto funkcemI

klasický ohřev

Gril

turboGril

konvekční pečení

horký vZduch

poZnámka:
jestliže doba vaření (čas) není nastavená,  trouba bude zapnutá 4 hodi-
ny, a potom se automaticky vypne.

rw

et

y
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Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Press      to set Timer,      to Start^̂

Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

tuto funkci použijte  , potřebujete-li použít minutku k 
přesnému odměření času např. při vaření vajec, těsto-
vin nebo k vykynutí těsta před pečením.
tuto funkci můžete použít, jen  když je trouba vypnutá 
nebo v pohotovostním režimu.

kucHyňská mInutka

q  vypněte troubu  otočením přepínače funkcí do nulové polohy, nebo stisknutím tlačítka zap/vyp.

w  stiskněte tlačítko ok . 

e  otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení požadovaného času na minutce.

r stiskněte tlačítko ok  ke spuštění odpočítávání nastaveného času . 

po uplynutí nastavené doby   zazní zvukový signál.

stisknutím tlačítka Zap/vyp  před uplynutím nastaveného času se mi-
nutka vypne.

vaření a oHřívání s mIkrovlnamI

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce funkce microwave 
(mikrovlny).

w otočením nastavovacího ovladače  nastavte čas vaření. 

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r   otočte nastavovacím ovladačem k nastavení stupně mikrovlnného 
výkonu.

t stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci použijte  k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, bram-
bor a masa.

q w

r

teq
w

r e
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skleněný odkapávací plech  vždy s touto funkcí použijte.

stuPeň výkonu

vaření a oHřívání s mIkrovlnamI

Pouze mIkrovlny

Výkon Vhodné pro:

850 W ohřívání nápojů,  vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým  
obsahem vody obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

750 W vaření Zeleniny,  masa apod. 

650 W pečení  ryb.

500 W šetrnější vaření  např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel, k  
dokončení dušeného masa se zeleninou.

350 W dušení masa,  rozpouštění másla a čokolády.

160 W roZmraZování.  změknutí másla, sýrů.

  90 W Změknutí  zmrzliny.

     0 W pouZe s použitím  minutky.
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Microwave

POWER

END TIME

COOK TIME
850 w 00:30

19:00
Microwave

skleněný odkapávací plech  vždy s touto funkcí použijte.

jet start

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce funkce microwave (mikrovlny). 

w stiskněte tlačítko Zap/vyp.

e stisknutím tlačítka start se trouba automaticky Zapne  na plný výkon 
mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. kaž-
dým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. 

tato funkce rychlého startu se používá  k rychlému ohřevu potravin s 
vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje. 
tuto funkci můžete použít, jen  když je trouba vypnutá nebo v pohoto-
vostním režimu, a přepínač funkcí je v poloze mikrovlny.

e
q

w
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TEMPERATURE
175°C

Quick Heat

Quick Heat
TEMPERATURE
175°C

Quick Heat

q e
w

rycHlý oHřev

q otočte přepínačem funkcí  k volbě funkce rychlého ohřevu Quick 
heat. 

w otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty. 

e stiskněte tlačítko start. 

před předohřevem nebo během něho  nevkládejte do trouby žádné jíd-
lo. spálilo by se vzniklým žárem. Po spuštění ohřevu  můžete snadno 
upravovat teplotu pomocí tlačítek nahoru / dolů.
po dosažení nastavené teploty  trouba si nastavenou teplotu udrží po 
dobu 10 minut a pak se vypne. během této doby máte čas na vlože-
ní jídla do trouby a zvolení funkce horkého vzduchu.

funkci rychlého ohřevu Quick heat používejte k předehřátí  prázdné 
trouby. 
předohřev  se vždy provádí s prázdnou troubou, přesně tak, jak to 
děláte před pečením v tradiční troubě.
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klasIcký oHřev

q otočte přepínačem funkcí  do polohy conventional (klasický ohřev).

w stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

e otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

r stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

t otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby pečení.

y stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci použijte,  chcete-li péct sušenky, koláče, žemle a sněhové 
pusinky jako v tradiční troubě.
poZnámka:  jestliže není nastavený žádný čas, funkce poběží až do 
otevření dvířek nebo stisknutí tlačítka stop. jestliže funkci nepřeru-
šíte, automaticky se vypne po 4 hodinách. 
pečete-li jídlo v talířích,  položte talíře na rošt.
pečicí plech použijte  na žemle a pizzy.

Conventional

yq w et

Conventional
Conventional + MW

For baked food such as cookies, cakes and rolls

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
00:00

--:--
Conventional

200°C

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
00:00

--:--
Conventional

200°C

r
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klasIcký oHřev + mv

q otočte přepínačem funkcí  do polohy conventional (klasický 
ohřev).

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy conventional + mv 
(klasický ohřev + mv).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

i otočte nastavovacím ovladačem k nastavení stupně  mikrovlnného  
výkonu. 

o stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte  k pečení ovocných koláčů, chleba ve formě a 
mražených připravených jídel.

Conventional

oq e wr

Conventional + MW
Conventional

For baked food such as fruit cakes and tin bread

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

y
tu i

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
200°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Conventional + MW

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

klasIcký oHřev + mv

doporučené použití teplota Výkon mikroVln ÚroVeň police

Zapékaná jídla, ryba

podle 
doporučení 

receptů.

350 W 2

pečeně 160 W 1

chléb 90 W 1

jen Zhnědnutí při pečení 0 W
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Grill Functions

Grill
Grill + MW

Microwave

To quickly give food a brown surface

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Grill

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Grill

grIl

potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky  položte na mřížku.

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce grill (gril).

w  stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby. 

e otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně výkonu grilu. 

r  stiskněte tlačítko ok   k potvrzení volby.

t otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby grilování.

y stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte k  rychlému zhnědnutí jídla.

před grilováníM si ověřte, zda nádobí a náčiní, které hodláte použít, je žáru-
vzdorné a vhodné do trouby. 
při grilování  nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze 
dřeva nebo papíru také není vhodné.

předehřejte gril  na  3-5 minut na vysoký stupeň výkonu.

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

q
e

w y
r

t

grIl

doporučené použití Výkon grilu ÚroVeň police

toasty se sýrem, hamburGery, maso vysoký 3

uZeniny, Grilovaný rožeň střední 3

lehké osmažení povrchu jídla. vysoký
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grIl + mv

tuto funkci používejte  k přípravě lasagní, ryb a zapéka-
ných brambor.
maximální možný  výkonový stupeň mikrovln při použití 
grilu + mv je omezen na nastavení z výroby.
jídlo položte  na rošt nebo skleněný odkapávací plech.

Grill Functions

Turbo Grill

Grill

For food such as lasagna, fish - and potatoe gratin

Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Grill + MW

q otočte přepínačem funkcí  do polohy grill (gril).

w    otočte nastavovacím ovladačem  do polohy grill + mW (gril + mv).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby. 

r otočte nastavovacím ovladačem k nastavení  doby grilování.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby. 

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně výkonu grilu.

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

i otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně mikrovlnného 
výkonu.

o stiskněte tlačítko start. 

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

q e
w

o

r
t yu i

grIl + mv

doporučené použití Výkon grilu Výkon mikroVln Stupeň

Zapékaná jídla střední 500 - 650 W 2

kousky kuřete, Zelenina střední 160 - 350 W 2

rybí filety vysoký 90 W 3

jen Zhnědnutí při pečení vysoký 0 W
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Turbo Grill
Turbo Grill + MW

Grill + MW

For food such as vegetables and fruit crumbles

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Turbo Grill

Grill Functions

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:00

--:--
Turbo Grill

tuto funkci používejte  k pečení jídel jako kuřecích řízků, 
zapékané zeleniny a ovoce .

turbogrIll

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce grill (gril).

w  otočte nastavovacím ovladačem , až se zobrazí turbo grill.

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby. 

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně výkonu grilu. 

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočením nastavovacího ovladače  nastavte čas grilování.

u stiskněte tlačítko start. 

jídlo položte  na mřížku.
před použitíM nádobí  si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikro-
vlnné trouby.
při grilování  nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze 
dřeva nebo papíru také není vhodné.

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

uq e
w
r

t

y

turbogrIl

doporučené použití Výkon grilu ÚroVeň police

kuřecí říZky vysoký 2

Zapékaná rajčata střední 2

Zapékané ovoce níZký 1

jen Zhnědnutí při pečení níZký
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Turbo Grill+MW
Grill

Turbo Grill

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

Grill Functions

oq e wrt
yu
i

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium

POWER
350 w

01:00

19:00
Turbo Grill + MW

q  otočte přepínačem funkcí  k zobrazení funkce grill (gril).

w  otočte nastavovacím ovladačem , až se zobrazí turbo grill + mv.

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby. 

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření. 

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně výkonu tur-
bogrilu.

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

i otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně mikrovlnné-
ho výkonu.

o stiskněte tlačítko start. 

turbogrIl + mv

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 
maximální možný  výkonový stupeň mikrovln při použití turbogrilu s 
mikrovlnami je omezen již nastavením při výrobě.
jídlo položte  na rošt.

tuto funkci používejte  k pečení jídel jako plněná zelenina nebo kousky kuřete. 

turbogrIl + mv

doporučené použití Výkon grilu Výkon mikroVln ÚroVeň police

půlky kuřete střední 350 - 550 W 3

plněná Zelenina. střední 500 - 650 W 2

kuřecí stehna vysoký 350 - 500 W 2

pečená jablka střední 160 - 350 W 3

pečená ryba vysoký 160 - 350 W 2
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Forced Air

yq w etr

Horký vzducH

q otočte přepínačem funkcí  k volbě forced air (Horký vzduch). 

w  stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

e otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

r stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

t otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby pečení.

y stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte  k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drů-
beže a pečeného masa.

po spuštění pečení  můžete snadno upravovat dobu pečení 
otáčením nastavovacího ovladače. Použijte tlačítko zpět, 
chcete-li se vrátit ke změně konečné teploty. 

Forced Air
Forced Air + MW

 To cook pastry, cakes, poultry and roast meats

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Forced Air

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Forced Air
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Horký vzducH

jídlo vždy položte na rošt,  aby kolem něho mohl volně proudit 
vzduch.
k pečení malých kousků  jako sušenek a žemlí používejte 
pečicí plech.

jídlo Příslušenství tePlota trouby ° c doba Pečení

rostbíf, střední  (1,3 - 1,5 kg) nádoba  na roštu 170 - 180 °c 40 - 60 min

vepřová pečeně  (1,3 - 1,5 kg) nádoba  na roštu 160 - 170 °c 70 - 80 min

celé kuře  (1,0 - 1,2 kg) nádoba  na roštu 210 - 220 °c 50 - 60 min

piškotová buchta  (hutná) forma na koláč  na roštu 160 - 170 °c 50 - 60 min

piškotová buchta  (lehká) forma na koláč  na roštu 170 - 180 °c 30 - 40 min

cookies pečicí plech
170 - 180 °c,  
předehřátá trouba

10 - 12 min

bochník chleba pekáč  na roštu 180 - 200 °c,  
předehřátá trouba

30 - 35 min

žemle pečicí plech
210 - 220 °c,                                                             
předehřátá trouba

10 - 12 min

pusinky pečicí plech
100 - 120 °c,                                                             
předehřátá trouba

40 - 50 min
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Forced Air + MW
Forced Air

To bake, roast and cook fresh and frozen...    

Forced Air

Horký vzducH + mv

q otočte přepínačem funkcí  k volbě forced air (Horký vzduch).

w otočte nastavovacím ovladačem,  až se zobrazí forced air + mv 
(Horký vzduch + mv).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

i otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení stupně mikrovlnného 
výkonu.

o stiskněte tlačítko start. 

q e
wu

t
ry

o

i

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Forced Air + MW

tuto funkci používejte  k pečení masa, drůbeže, brambor ve 
slupce, zmrazených potravin, piškotů, pečiva, ryb a nákypů.
jídlo vždy položte na rošt,  aby kolem něho mohl volně 
proudit vzduch.
maximální možný  výkonový stupeň mikrovln při použití hor-
kého vzduchu je omezen již nastavením při výrobě. 
 

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

Horký vzducH + mv

doporučené použití Výkon mikroVln ÚroVeň police

drůbež, Zapékaná jídla 350 W 3

pečená ryba 160 - 350 W 2

pečeně 160 W 2

chléb / koláče 90 W 1

jen Zhnědnutí při pečení 0 W
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konvekční Pečení

q otočte přepínačem funkcí  do polohy convection bake (kon-
vekční pečení).

w stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

e otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

r  stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

t otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby pečení.

y stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte  k pečení koláčů, žemlí,  pizzy a muffinů.
poZnámka:  jestliže není nastavený žádný čas, funkce poběží až do 
otevření dvířek nebo stisknutí tlačítka stop. jestliže funkci nepřeru-
šíte, automaticky se vypne po 4 hodinách. 
pečete-li jídlo v talířích,  položte talíře na rošt.
použijte pečicí plech  na žemle a pizzy.

Convection Bake

tq e wr

Convection Bake
Convection Bake + MW

For food such as pies, rolls, pizzas and muffins

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Convection Bake

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
175°C 00:00

--:--
Convection Bake

volba úrovnĚ PolIce 

konvekční Pečení

doporučené použití teplota ÚroVeň police

plněný koláč podle 
doporučení 

receptů.

1

piZZa, muffiny 2
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konvekční Pečení + mv

q     otočte přepínačem funkcí  do polohy convection bake (konvekč-
ní pečení).

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy convection bake + mW 
(konvekční pečení + mv).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

i otočte nastavovacím ovladačem k nastavení stupně mikrovlnného výkonu. 

o stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte  k pečení ovocných koláčů, dortů a mražených koláčů.

Convection Bake

Convection Bake + MW
Convection Bake

For food such as fruit pies, cakes and frozen quiches

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

TEMPERATURE

END TIME

COOK TIME
190°C

POWER
90 w

01:00

19:00
Convection Bake + MW

oq e wrt yu i

volba stuPnĚ výkonu a úrovnĚ PolIce 

konvekční Pečení + mv

doporučené použití teplota Výkon mikroVln ÚroVeň police

jablečný koláč

podle 
doporučení 

receptů.

350 W 1

mražený Quiche 160 W 2

moučníky 90 W 1

jen Zhnědnutí při pečení 0 W
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sPecIální - ucHovat tePlé

q     otočte přepínačem funkcí  do polohy special (speciální).

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy keep Warm 
(uchovat teplé).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

u        stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci použijte  k udržení jídel v podávací teplotě (60 °c) na libo-
volně dlouhou dobu.
poZnámka:  jestliže není nastavený žádný čas, funkce poběží až do 
otevření dvířek nebo stisknutí tlačítka stop. jestliže funkci nepřeru-
šíte, automaticky se vypne po 4 hodinách. 

Special

uq e wr

For maintaining serving temperature

Keep Warm
Dough Proving

END TIME

COOK TIME

Keep Warm
TEMPERATURE

00:00

--:--

60°C

END TIME

COOK TIME

Keep Warm
TEMPERATURE

00:00

--:--

60°C

t y
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sPecIální - kynutí tĚsta

q     otočte přepínačem funkcí  do polohy special (speciální).

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy dough Pro-
ving (kynutí těsta).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení doby vaření.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení teploty.

u        stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci použijte  ke kynutí těsta. teplota trouby se udržuje na 35 °c.
poZnámka:  jestliže není nastavený žádný čas, funkce poběží až do ote-
vření dvířek nebo stisknutí tlačítka stop. jestliže funkci nepřerušíte, 
automaticky se vypne po 4 hodinách. 

Special

uq e wrt y

For proving your dough

Dough Proving
Keep Warm

END TIME

COOK TIME

Dough Proving
TEMPERATURE

00:00

--:--

35°C

END TIME

COOK TIME

Dough Proving
TEMPERATURE

00:00

--:--

35°C

2013-05-21 Rev_B - CS6 - AMW 698 CZ 5019-321-01751.indd   31 5/21/2013   3:24:19 PM



32

automatIcký oHřev

skleněný odkapávací plech  vždy s touto funkcí použijte.

q     otočte přepínačem funkcí  do polohy auto.

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy auto reheat (auto-
matický ohřev).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k výběru kategorie potravin.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

y otočte nastavovacím ovladačem  k nastavení váhy. 

u stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby nastavení.

i stiskněte tlačítko start . (trouba  vám může doporučit vhodné 
příslušenství).

o     Znovu  stiskněte tlačítko start. 

tuto funkci používejte  k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, 
nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.
jídlo vkládejte do trouby  na talíři nebo v míse, které jsou vhodné do mikro-
vlnné trouby.
před použitím této funkce Zkontrolujte,  zda má trouba pokojovou teplotu, 
abyste dosáhli lepších výsledků.
některá jídla je nutné  během přípravy zamíchat. v těchto případech se trou-
ba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti. 

AUTO
Automatic

oq e wrt y

Reheat
Jet Defrost

Recepies

For reheating ready-made food

WEIGHT

END TIME

COOK TIME
250g

Doneness
Normal

02:06

19:00
Chilled Dinner Plate

Chilled Dinner Plate
Frozen Dinner Plate

Beverage

Reheat Chilled Dinner Plate

ui
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automatIcký oHřev

doporučená váha

hotové jídlo,  chlazené (250 g - 500 g) jídlo připravte podle výše uvedených pokynů.  
ohřívejte Zakryté.

hotové jídlo,  mražené (250 g - 500 g) řiďte se pokyny na obalu pokud jde o větrání, 
propíchnutí obalu apod. 

polévka,  chlazená (1 - 4 porce) ohřívejte neZakrytou v polévkovém talíři. 
nebo v misce.

nápoje  (1 - 4 porce) ohřívejte neZakryté a do hrnku nebo šálku. 
vložte kovovou lžičku.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, 
postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami". 

jestliže ukládáte  jídlo do chladničky nebo při-
pravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a 

hutnější kousky po obvodu ta-
líře a tenčí nebo méně 

hutné kousky dejte 
doprostřed. 

s touto funkcí vždy jídlo Zakryjte,   s výjimkou 
ohřevu zchlazených polévek, kdy použití po-

kličky není nutné. 
jestliže je jídlo Zabalené tak,   že je  již za-
kryté pokličkou, nařízněte na 2-3 mís-

tech obal, aby mohl při ohřívání unikat 
nadbytečný tlak.

tenké plátky  masa položte na sebe nebo je 
proložte.
silnější plátky  jako např. sekanou pečeni nebo 
párky, položte těsně vedle sebe.

plastovou fólii naříZněte 
nebo propíchněte vidličkou, 
 aby se uvolnil tlak a obal ne-
praskl tlakem vzniklé páry.

necháte-li jídlo 1-2 minuty 
dojít, vždy dosáhnete  lepšího 
výsledku, zejména u mraže-
ných jídel.
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rycHlé rozmrazování

q     otočte přepínačem funkcí   do polohy auto.

w     otočte nastavovacím ovladačem  do polohy jet defrost (rychlé roz-
mrazování).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r     otočte nastavovacím ovladačem  k výběru druhu jídla, které chce-
te rozmrazovat.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

y     otočte nastavovacím ovladačem   k nastavení váhy jídla.

u     stiskněte tlačítko start. 

funkci rychlého roZmraZování  použijte k rozmrazování masa, drůbeže, 
ryb, zeleniny a chleba.  
funkci automatického rozmrazování používejte pouze pro čistou váhu 
100 g - 3,0 kg.
jídlo vždy položte  na skleněný odkapávací plech na 1. úroveň police.
uprostřed roZmraZování  se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla 
turn food. ɳ otevřete dvířka. ɳ obraťte jídlo. ɳ zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka start.
na konci roZmraZovacího procesu  se trouba automaticky přepne do re-
žimu rozmrazování s ručním nastavením a počká, až nastavíte čas pro 
další rozmrazování jestliže už nechcete rozmrazovat, stiskněte tlačítko 
stop, otevřete dvířka a vyjměte rozmrazené jídlo.

skleněný odkapávací plech  vždy s touto funkcí použijte.

AUTO
Automatic

uq e wrt y

Jet Defrost
Recepies

Reheat

For defrosting 5 types of food

Meat
Poultry

Bread

Please select food 

DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Meat

01:55100g

19:00
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mražené PotravIny: 
má-li jídlo vyšší teplotu,  než je teplota hlubokozmrazených 
potravin (-18°c),  zvolte nižší váhu jídla.
má-li jídlo nižší teplotu,  než je teplota hlubokozmrazených 
potravin (-18°c),  zvolte vyšší váhu jídla.

váHa:
u této funkce jet defrost  musí trouba zjistit čistou váhu 
potravin. trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k 
dokončení rozmrazení.
je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:  Postupujte podle po-
kynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování 
zvolte výkon 160 W.

rycHlé rozmrazování

jídlo tIPy

q maso (100g - 2,0kg)
mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
obraťte jídlo , když vás k tomu trouba vyzve.

w  drůbež   (100g - 3,0kg)
celé kuře, kousky nebo řízky.
obraťte jídlo , když vás k tomu trouba vyzve.

e ryby   (100g - 2,0kg)
celé ryby, řízky nebo filé.
obraťte jídlo , když vás k tomu trouba vyzve.

r Zelenina   (100g - 2,0kg)
míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
obraťte jídlo , když vás k tomu trouba vyzve.

t chléb   (100g - 2,0kg)
bochník, housky, žemle.
obraťte jídlo , když vás k tomu trouba vyzve.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, 
postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

postupujte podle pokynů  v části "vaření a ohří-
vání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 
ruční nastavení s výkonem 160 W.

jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte.  Postup-
ně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jíd-
la potřebuje.

ruční nastavení rozmrazování
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AUTO
Automatic

Recipes
Reheat

Jet Defrost

Press OK to view recipes

AUTO

Press OK to view recipes

Bread/Cakes
Meat

Pizza/Pie

Please select food

Frozen Rolls
Prebaked Rolls

Meringues

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Frozen Rolls

BATCH
10:001

--:--

ruční nastavení rozmrazování

velké kusy  uprostřed rozmrazování obraťte.mražené potraviny v plastových sáčcích,  plastových 
fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vlo-
žit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na 
obalu kovové části (např. svorky).

tvar obalu  ovlivňuje dobu nutnou k roz-
mrazení. Potraviny zabalené do úzkých 
balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

jakmile jídlo trochu povolí,  oddělte jednotlivé 
kusy od sebe.  
jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

když se některé části Začnou ohří-
vat  (např. kuřecí stehna a kon-
ce křidélek), zakryjte je hliní-
kovou fólií.

vařená jídla, Guláše a masové omáčky  se 
rozmrazí rychleji, jestliže je během roz-

mrazování zamícháte.
při roZmraZování doporučujeme  nechat 
jídlo částečně rozmrazit, a pak ho ne-

chat dojít.

necháte-li jídlo po roZmraZování dojít,  vždy do-
sáhnete lepšího výsledku, proto-
že se v něm teplo rovnoměr-
ně rozptýlí.

recePty

q     otočte přepínačem funkcí   do polohy auto.

w otočte nastavovacím ovladačem  do polohy receipes (recepty).

e stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

r otočte nastavovacím ovladačem  k výběru jednoho z receptů.

t stiskněte tlačítko ok  k potvrzení volby.

y použijte tlačítko ok / nastavovací ovladač  k výběru a provedení 
potřebných nastavení.

u     stiskněte tlačítko start. 

funkci recipes používejte k   rychlému nalezení oblíbené-
ho receptu.

q e
w
r

u
ty

y
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

brambory

americké brambory 1 kG - 1,5 kG
skleněný odka-
pávací plech

osolte,  okořeňte a pokapte tro-
chou oleje. zamíchejte jídlo,  
když vás k tomu trouba vyzve.

Zapékané bram-
bory

4 porce

nádoby vhodné 
do mikrovlnné 
trouby

oloupejte a nakrájejte  1 kg bram-
bor a polovinu z nich vložte do 
nádoby. Posypte 200 ml nastrou-
haného sýra, osolte, opepřete, 
posypte rozdrceným česnekem 
a tymiánem. Přidejte zbývající 
brambory a ochuťte. mléko smí-
chejte se smetanou, celkem  
250-300 ml, a vzniklou směsí 
brambory přelijte. Posypte  
200 ml nastrouhaného sýra.

vařené brambory 500 G - 1 kG

nádoba vhod-
ná do mikrovln-
né trouby s po-
klicí

přilijte ½-1 dl vody.  zamíchej-
te jídlo, když vás k tomu trouba 
vyzve.

brambory ve slupce 4 - 8 kusů
skleněný odka-
pávací plech

použijte velké brambory , asi 350 g 
každý. obraťte jídlo, když vás k 
tomu trouba vyzve.

hranolky, mražené 500 G - 1 kG
osolte,  zamíchejte jídlo, když vás 
k tomu trouba vyzve.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

maso

rostbíf
1 kG - 1,5 kG

nádoby vhodné 
do mikrovlnné 
trouby

osolte,  okořeňte a potřete olejem.vepřová pečeně

jehněčí kýta 1,5 kG - 2 kG

telecí pečeně 1 kG - 1,5 kG

k masu přidejte  250 g mladých hříb-
ků a 250 g nakrájené šalotky. až 
vás k tomu trouba vyzve, obraťte 
pečeni a zamíchejte zeleninu.

klobása 4 - 12 kusů

použijte rošt ve 
skleněném  
odkapávacím 
plechu

vyberte párky  s váhou po 100 g. 
Před grilováním nařízněte kůžič-
ku. obraťte jídlo, když vás k tomu 
trouba vyzve.

Zapečené jehněčí 
s bramborami

4 porce

nádoby vhodné 
do mikrovlnné 
trouby

lehce osmáhněte  1 nakrájenou cibu-
li a 2 mrkve nakrájené na malé kos-
tičky na 1½ lžíci másla. Přidejte 1 
lžíci mouky a 300 ml hovězího vý-
varu a povařte do zhoustnutí. Při-
dejte 1 lžíci rajského protlaku a 
kapku worcesterové omáčky. vmí-
chejte 450 g jemně nakrájeného 
uvařeného hovězího nebo jehně-
čího masa, osolte a opepřete.
dušené maso  pokryjte 4 porcemi 
rozmačkaných brambor.

sekaná pečeně

smíchejte dohromady  4 lžíce strou-
hanky, 150 ml mléka nebo vody a 
1 lžíci kukuřičného škrobu. nechte 
10 minut máčet.
smíchejte dohromady  s 400 g mleté-
ho masa, 1½ lžíce soli, 1-2 ml pepře 
a jemně nakrájenou cibulí. vytva-
rujte do bochníku.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporuče-
ná váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

drŮbež

pečené kuře 1 kG - 1,5 kG

nádoby vhod-
né do mikrovlnné 
trouby

osolte,  okořeňte a potřete 
olejem.

kuřecí stehna

800 G - 1,2 kG

použijte rošt ve 
skleněném odka-
pávacím plechu

kuřecí plátky Grilo-
vané

kuřecí plátky vařené 500 G - 1 kG

nádoba vhod-
ná do mikrovlnné 
trouby s poklicí

osolte a   okořeňte, přilijte 
trochu tekutiny (citronová 
šťáva nebo vývar).

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporuče-
ná váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

ryby

pečená celá ryba 800 G - 1,5 kG
skleněný odkapá-
vací plech

naříZněte kůži  a rybu osolte a  
okořeňte. Potřete ji rozpuštěným 
máslem, povrch můžete posypat 
strouhankou.

vařená celá ryba 800 G - 1,5 kG

skleněný odkapá-
vací plech  a fólie 
pro mikrovlny

naříZněte kůži  a rybu osolte a  
opepřete. do nádoby přilijte  
trochu citronové šťávy nebo  
vývaru (½-1dl).

rybí filety,  
vařené

400 G - 1 kG

nádoba vhod-
ná do mikrovlnné 
trouby s poklicí

osolte,  okořeňte a přilijte ½ dl  
tekutiny.

Zapékaná,  
mražená

600 G - 1,2 kG

nádoby vhod-
né do mikrovlnné 
trouby

pokud je Zabalená ve fólii,  vybalte  
ji a vložte do vhodné nádoby.

ryby filety,  
Grilované

4 - 8 kusů

použijte rošt ve 
skleněném odka-
pávacím plechu

každý kousek po 150 G  můžete  
předem marinovat v oleji a koře-
ní. obraťte jídlo, když vás k tomu 
trouba vyzve.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

zelenIna

kořenová  
Zelenina, vařená

200 G - 800 G
nádoba vhodná 
do mikrovlnné 
trouby s poklicí

Zeleninu nakrájejte na stejné 
kousky,  přidejte 2-4 lžíce vody.

Zelenina, vařená

Zelenina, mražená přidejte  2-4 lžíce vody.

Zapékaná rajčata

4 porce

nádoby vhod-
né do mikrovlnné 
trouby

do máslem vymaZané nádoby  
položte 4 na plátky nakrájená 
rajčata   (700 g) a 1 jemně na-
krájenou cuketu (250 g).   
osolte, opepřete, ochuťte by-
linkami, posypte 250-300 ml 
nastrouhaného sýra a několika 
lupínky másla.

plněné papriky
skleněný odka-
pávací plech

4 papriky roZkrojte  na polovinu 
a vyjměte jádra a zrníčka.  
smíchejte 400 g mletého hově-
zího, ½ nakrájené cibule, 1 vej-
ce, 2 lžíce strouhanky, 4 lžíce 
mléka nebo vody. osolte, opep-
řete, přidejte kari a tymián.  
vzniklou směsí naplňte papriky 
a položte je na skleněný plech. 
Posypte strouhankou a kousky 
másla. do skleněného odkapá-
vacího plechu nalijte 2-3 lžíce 
rajčatové šťávy nebo vody. 

Zapékaná  
Zelenina, mražená

600 G - 1,2 kG

nádoby vhod-
né do mikrovlnné 
trouby

pokud je Zabalená ve fólii,   
vybalte ji a vložte do vhodné 
nádoby.

Zapékaná Zelenina 4 porce

do máslem vymaZané nádoby 
vložte 500-600 G vařené  
Zeleniny .  Přelijte 200-250 ml 
bílé omáčky a posypte  
nastrouhaným sýrem  
smíchaným se strouhankou.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

lasagne

lasaGne,  
domácí

4 porce
nádoby  
vhodné do mik-
rovlnné trouby

uvařte masovou omáčku  z 400-500 g 
mletého hovězího masa, 1 nakrájené 
cibule, 2 lžic oleje, česneku, 500 g raj-
čat v plechovce a 1½ kostky hovězího 
vývaru + 100 ml vody. ochuťte solí, 
pepřem a kořením.
uvařte bílou omáčku  z 50 g másla, 40 
g mouky (3/4 dl), 600 ml mléka. osol-
te, opepřete a ochuťte muškátovým 
oříškem.
do máslem vymaZané nádoby nalijte 
vždy vrstvu omáčky  s 300 g plátů na la-
sagne a 100 g nastrouhané mozza-
relly, nakonec posypte 40 – 50 g par-
mezánu.

lasaGne,  
mražené

600 G - 1,2 kG
pokud jsou Zabalené ve fólii,  vybalte je 
a vložte do vhodné nádoby.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

PIzza / koláč

slabá piZZa,  
domácí

1 talíř

pečicí plech

vypracujte těsto  z 225 ml vody,  
15 g čerstvého droždí, 20 ml oli-
vového oleje, 1½ lžičky soli, ¾ 
lžičky cukru a asi 400 g mouky. 
nechte kynout 15-20 minut.
těsto vyválejte  a rozložte ho lehce 
vymaštěný pečicí plech.  
ozdobte 250 g nakrájených raj-
čat, 150 g nakrájené mozzarelly, 
osolte, opepřete a ochuťte orega-
nem a pokapte trochu olivovým 
olejem.
nechte  asi 1 hodinu kynout.

silná piZZa,  
domácí

řiďte se pokyny pro slabou piZZu,   
ale změňte množství přísad na 
těsto takto: 250 ml vody, 20 g 
droždí, 25 ml oleje, 2 lžičky soli a 
1 lžička cukru. Použijte asi 450 g 
mouky.

piZZa, chlaZená

250 G - 800 G
piZZa, mražená

Quiche lorraine 4 porce

nádoby  
vhodné do  
mikrovlnné 
trouby

vypracujte těsto  ze 180 g (3 dl) 
mouky, 125 g másla a  2-3 lžic 
vody. koláčovou formu vyložte 
těstem a předpečte.
pak koláč oZdobte  150 g na kostič-
ky nakrájené slaniny a 150 g na 
kostičky nakrájené šunky. vše  
posypte 100 g sýra. smíchejte  
100 ml mléka a 200 ml smetany s 
3 vejci, přidejte sůl, pepř a tymián 
a vzniklou směsí náplň přelijte.

Quiche,  
mražený

200 G - 1 kG
skleněný  
odkapávací plech

pokud je Zabalený ve fólii,  vybalte 
ho a vložte do vhodné nádoby.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".

2013-05-21 Rev_B - CS6 - AMW 698 CZ 5019-321-01751.indd   43 5/21/2013   3:24:25 PM



44

recePty

jídlo množství Příslušenství tIPy

cHléb

ve formě na  
chleba

1 - 3 kusů

nádoby vhodné 
do mikrovlnné 
trouby

vypracujte těsto  z 350 ml vody 
+ 200 ml mléka, 30 g čerstvé-
ho droždí, 20 g soli, 10 g cukru, 
70 g másla a asi 1 kg mouky. 
nechte stát asi 10 minut. roz-
dělte těsto na 3 kusy, vytvořte 
z něho koule a nechte zakry-
té kynout 15 minut. vytvaruj-
te je do bochníků a vložte do 
vymaštěných forem na peče-
ní. nechte zakryté kynout 40-
45 minut.

čajové koláčky
2 kusy pečicí plech

vypracujte těsto  z 240 g (4 dl) 
mouky, ½ lžičky soli, 2 lžiček 
kypřicího prášku, 50 g másla a 
150 ml mléka. rozdělte ho na 
2 části a vytvarujte kulaté ko-
láče s průměrem 15 cm. Polož-
te je na pečicí plech.

žemle, mražené

1 talíř

pečicí plech

žemle, předpečené

pečicí plech  
(použijte vakuo-
vě balené žemle)

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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recePty

kategorIe 
PotravIn

kategorIe 
PotravIn

množství tIPy

moučníky

jablečný koláč

6 - 8 porcí nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

vypracujte těsto   z 225 g mouky, špetky soli, 125 g másla a 1-2 lžic 
vody. z těsta vytvarujte kouli a dejte ji na ½ hodiny chladit.
oloupejte 500 G jablek  a nakrájejte je na plátky. vyválejte ½ těsta a 
vyložte jím koláčovou formu s průměrem 20 cm. ozdobte jablky a 
posypte 75 g cukru a několika hřebíčky. vyválejte zbývající těsto a 
koláč jím překryjte, slepte okraje a potřete vejcem.

ovocný koláč

6 - 8 porcí nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

vypracujte těsto  ze 150 g másla, 150 g cukru, 2 vaječných žloutků,  
špetky soli, nastrouhané citronové kůry a 300 g mouky. koláčovou  
formu vyložte ľ těsta a potřete ho 250 ml džemu. vyválejte zbývající 
těsto, nakrájejte ho na proužky a na koláči z nich vytvořte mřížku.

jablka v  
županu

6 - 8 porcí nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

roZdrobte dohromady  200 g mouky, 100 g cukru a 150 g másla. 
do mísy vložte jablka  (1½ litru jablek nakrájených na slabé plátky + 
cukr a skořice), rebarboru (1 kg + 75 ml cukru a 1 lžíci kukuřičného 
škrobu) nebo mražené bobulovité plody (600 g + 75 ml cukru a  
1 lžíci kukuřičného škrobu) a posypte nadrobeným těstem.

piškotová 
buchta

1 koláč nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

ušlehejte do kypré směsi 200 G másla  a 200 g cukru. Přidejte postup-
ně po jednom 4 vejce. smíchejte 200 g mouky a 1½ lžičky kypřicí-
ho prášku se špetkou soli a vmíchejte do směsi. vzniklé těsto vlijte 
do vymaštěné koláčové formy vysypané strouhankou.

holandský 
jablečný koláč

1 koláč nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

vypracujte těsto  z 300 g mouky, špetky soli, 150 g cukru, 175 g 
másla a 1 vejce. dejte na ½ hodiny chladit.
oloupejte 1 kG jablek  a nakrájejte je na plátky. smíchejte je se 75 g 
cukru, 100 g rozinek, 50 g nakrájených mandlí, 1 lžící pudinkové-
ho prášku a 1 lžičkou skořice.
vyválejte  ľ těsta a vyložte jím máslem vymazanou koláčovou  
formu s průměrem 26 cm. těsto posypte 2 lžícemi strouhanky a 
ozdobte směsí jablek. vyválejte zbývající těsto a nakrájejte ho na 
proužky. z proužků vytvořte na koláči mřížku. Povrch ještě  
potřete vaječným žloutkem smíchaným s trochou vody.

pusinky

1 talíř pečicí plech

ušlehejte do tuha   2 vaječné bílky. vešlehejte 80 g cukru a vanilky 
(1-2 kapky výtažku nebo 2 lžičky vanilkového cukru). opatrně  
přimíchejte 100 g sušeného kokosu. asi 18-20 kousků těsta  
položte na pečicí plech vyložený papírem na pečení.

u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce,   a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než  
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "vaření a ohřívání s mikrovlnami".
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údržba a čIštĚní

čištění je jedinou údržbou,  která je obvykle nutná. 

nebudete-li troubu udržovat  čistou, může dojít 
k poškození povrchu a tedy ke zkrácení život-
nosti spotřebiče a případně i vytvoření nebez-
pečné situace.

nepoužívejte drsné kovové houbič-
ky, čisticí prostředky s drsnýMi 
částiceMi , kovové drátěnky, 
hadříky s čisticí drtí apod., 
které mohou poškodit 
ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. 
Používejte houbu namočenou do neutrálního 
čisticího prostředku nebo papírový ubrousek 
s aerosolovým prostředkem na čištění skel. 
Aerosolový čisticí prostředek na okna nastří-
kejte vždy na papírový ubrousek.
nikdy  jej nestříkejte přímo na troubu.

v pravidelných intervalech,  zvláště 
pokud došlo k přetečení tekutin, 
setřete do čista dno trouby.

k čištění  vnitřních ploch, přední i zadní čás-
ti dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí 
prostředek, vodu a měkký hadřík.

odstraňujte mastné usaZeniny  nebo zbyt-
ky jídel kolem dvířek

mikrovlnnou troubu  nikdy nečistěte čisti-
cím zařízením na páru

nepříjemný Zápach v troubě  se dá odstranit tak, 
že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťá-
vy, a necháte vřít po dobu několika minut.

v případě odolných skvrn  nechte v mikrovlnné 
troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 
3 minut. nečistota vlivem páry změkne.

topný článek Grilu  není třeba čistit, protože vel-
ký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, 
ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat 
pravidelně otírejte ji houbou namočenou do 
teplé vody s mycím prostředkem. jestliže funk-
ci gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jed-
nou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby 
se spálily všechny usazeniny.

vHodné do myčky:

rošt

pečicí plech

skleněný  
odkapávací plech
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jak odstranIt PorucHu

pokud trouba nefunGuje,  nevolejte hned do ser-
visu, ale proveďte tyto kontroly: ɳ zástrčka  je správně zasunutá do síťové zá-

suvky. ɳ dvířka  jsou správně zavřená. ɳ zkontrolujte pojistky  a ujistěte se, že není 
vypnutý elektrický proud. ɳ zkontrolujte,  zda má trouba dostatečné vě-
trání. ɳ Počkejte asi deset minut, a pak troubu zno-
vu zapněte. ɳ Před zapnutím  zkuste dvířka znovu otevřít 
a zavřít.

předejdete tím   zbytečným servisním zásahům, 
které byste museli zaplatit.  
když voláte do servisního střediska, vždy uveď-
te sériové číslo a číslo typu trouby (jsou uvede-
ny na servisním štítku). další pokyny najdete v 
záručním listě.

poškoZený napájecí kabel je třeba vymě-
nit  za originální napájecí ka-
bel, který je k dostání v servis-
ním středisku. výměnu na-
pájecího kabelu smí prová-
dět pouze vyškolený servis-
ní technik.

servisní opravy sMí provádět vý-
lučně vyškolený servisní tech-
nik.  Provádění oprav nebo 
úprav, u kterých je nutné se-
jmout kryty chránící před mik-
rovlnami, je nebezpečné - tyto 
činnosti smí provádět pouze 
odborně vyškolený technik.
neodstraňujte žádné kryty.

v souladu s normou iec 60705.
meZinárodní komise pro elektrotechniku  vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu růz-
ných mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

údaje Pro zkušební testy tePelnéHo výkonu

v souladu s normou iec 60350.
meZinárodní komise pro elektrotechniku  vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výko-
nu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

test přibliž. čas teplota předehřátá trouba příslušenství funkce

8.4.1 30 - 35 min 150 °c ne pečicí plech konvekční pečení

8.4.2 18 - 20 min. 170 °c ano pečicí plech klasický ohřev

8.5.1 33 - 35 min. 160 °c ne rošt konvekční pečení

8.5.2 65 - 70 min. 160 - 170 °c ano rošt konvekční pečení

test množství přibliž. čas stupeň výkonu nádoba

12.1.3 1000 G 10 min 750 W  pyrex 3.227

12.2.3 475 G 5 ½ min 750 W  pyrex 3.827

12.3.3 900 G 15 min 750 W  pyrex 3.838

12.4.3 1100 G 25 - 28 min horký vZduch + 200 ºc + 350 W  pyrex 3.827

12.5.3 700 G 25 min horký vZduch + 200 ºc + 90 W  pyrex 3.827

12.6.3 1000 G 30 - 32 min horký vZduch + 220 ºc + 350 W  pyrex 3.827

13.3 500 G 10 ½ min rychlé roZmraZení  skleněný odkapávací plech
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rady k ocHranĚ žIvotníHo Prostředí

jak dokládá recyklační symbol,  kra-
bici, v níž je výrobek zabalen, lze 
beze zbytku recyklovat. řiď-
te se platnými pokyny pro 
odstraňování odpadu. bali-
cí materiál (plastové sáčky, po-
lystyrén apod.) uschovejte jakožto 
možný zdroj nebezpečí z dosahu dětí.
tento spotřebič  je označen v souladu s evrop-
skou směrnicí 2002/96/ec o likvidaci elektric-
kého a elektronického zařízení (Weee). zajiště-
ním správné likvidace tohoto výrobku pomů-
žete zabránit případným negativním důsled-
kům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž 
by jinak došlo nevhodnou likvidací tohoto vý-
robku.

symbol  na výrobku nebo na dokumentech při-
ložených k výrobku udá-
vá, že tento spotřebič nepa-
tří do domácího odpadu. je 
nutné odvézt ho do sběrného 
místa pro recyklaci elektrické-
ho a elektronického zařízení. 
při jeho likvidaci  se řiďte míst-
ními předpisy pro ekolo-
gické odstraňování od-
padu.
podrobnější informace  o 
zpracování, rekuperaci a 
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného 
místního úřadu, služby pro likvidaci domovní-
ho odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek 
zakoupili.
před likvidací   odřízněte napájecí kabel, aby 
spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

tecHnIcké údaje
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napětí v síti 230 v/50 hZ

jmenovitý příkon 2800 W

pojistka 16 a

mikrovlnný výkon 850 W

Gril 1600 W

horký vZduch 1200 W

dole ohřev 1000 W

vnější roZměry (v x š x h) 455 x 595 x 560

vnitřní roZměry (v x š x h) 210 x 450 x 420
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