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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

 Mikrowellenofen           MW-20.638.6        German

Folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der
Verwendung von Elektrogeräten immer beachtet werden:
1.    Alle Anweisungen vor Gebrauch durchlesen.
2.    Sicherstellen, dass die Spannung Ihres Wohngebiets mit der auf dem Typenschild
       des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Die Wandsteckdose muss
       ordnungsgemäß geerdet sein.
3.    Zur Vermeidung der Brandgefahr im Ofengehäuse:
       a.Speisen nicht zu lange kochen.
       b.Bindfäden von Papier- oder Kunststoffbeuteln entfernen, bevor die Beutel in den
       Ofen gelegt werden.
       c.Frittier-Öl oder –Fett nicht erhitzen, da die Temperatur von Öl/Fett nicht kontrolliert
       werden kann.
       d.Die Hohlleiterabdeckung nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen und
       trocken nachreiben, um Speisereste und Fett zu entfernen. Fettablagerungen können
       überhitzen, Rauch entwickeln oder einen Brand auslösen.
       e.Wenn der Inhalt des Ofens raucht oder sich entzündet, die Ofentür geschlossen
       halten,den Ofen ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
       f.Wenn Lebensmittel in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzt werden, 
       den Ofen im Auge behalten, da sich der Inhalt entzünden könnte.
4.    Zur Verringerung der Explosionsgefahr und einem plötzlichen Überkochen:
       a.WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen
                               Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können; Babyflaschen mit
                               Schraubverschluss oder Sauger gelten als verschlossene Behälter.
       b.Verwenden Sie Behälter mit weiter Öffnung und nehmen Sie gekochte Flüssigkeiten
       nicht sofort heraus. Sie sollten vor dem Entnehmen einige Sekunden verstreichen
       lassen, um die Gefahr des verzögerten Aufwallens von Flüssigkeiten durch Siedeverzug
       zu vermeiden.
       c.Kartoffeln, Würsten und Maronen vor dem Kochen schälen oder in Stücke schneiden.
       Eier in ihrer Schale sowie ganze hart gekochte Eier sollten nicht im Mikrowellenofen
       erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nachdem die Mikrowelle
       ausgeschaltet wurde.
       d.Der Inhalt von Babyflaschen oder Babygläschen muss umgerührt oder geschüttelt
       werden, und die Temperatur muss vor Verzehr überprüft werden, um Verbrühungen
       zu vermeiden.
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5.    Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Herstellen, dessen Kundendienstmitarbeitern
       oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um die Stromschlaggefahr
       zu vermeiden.
6.    Nach dem Kochen ist ein Behälter sehr heiß. ZumEntnehmen der Speisen Handschuhe
       tragen und Verbrühungen durch entweichenden Dampf verhindern, indem Sie den Dampf
       von Gesicht und Händen wegleiten.
7.    Die entfernteste Ecke eines Deckels oder einer Mikrowellen Kunststoffverpackung
       langsam anheben, und Popcorn- oder Kochbeutel in der entgegengesetzten Richtung
       zu Ihrem Gesicht öffnen.
8.    Drehteller vor dem Brechen zu schützen:
       a. Den Drehteller vor der Reinigung abkühlen lassen.
       b.Auf den kalten Drehteller keine heißen Speisen oder Utensilien legen.
       c.Auf den heißen Drehteller keine gefrorenen Speisen oder Utensilienlegen.
9.    Sicherstellen, dass die Utensilien während des Kochens die Innenwände nicht berühren.
10.  Nur Utensilien verwenden, die sich für den Gebrauch in Mikrowellenöfeneignen.
11.  Im Ofen keine Lebensmittel oder anderen Gegenstände aufbewahren.
12.  Den Ofen nicht betreiben, wenn sich keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel darin befinden.
       Dies würde den Ofenbeschädigen.
13.  Wird das Gerät im Kombi-Modus verwendet, sollten Kinder von einem Erwachsenen
       beaufsichtigt werden, da sich hohe
       Temperaturenentwickeln.
14.  Vom Hersteller nicht empfohlene Zubehörteile können zu
       Personenschädenführen.
15.  NichtimFreienverwenden.
16.  DieseAnleitungaufbewahren.

17.  WARNUNG: Bei beschädigter Tür bzw. Türversiegelung sowie beiBeschädigungen am
       Ofen selbst darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einem Fachmann repariert wurde.

18.  WARNUNG: für jeden, außer einen Fachmann, ist es gefährlich,Wartungs- oder
       Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Abnehmen von Schutzabdeckungen einschließen,
       welche die Freisetzung von Mikrowellen-Energieverhindern;
19.  Bei Rauchentwicklung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Tür
       geschlossen halten, um jegliche Flammen zu ersticken.
20.  Werden in der Mikrowelle Getränke erhitzt, kann es zum Siedeverzug kommen.
       Daher den Behältervorsichtighandhaben.
21.  Zur Reinigung des Ofentürglases keine scheuernden Reiniger oder Metallschaber
       verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen und zur Materialermüdung des Glases
       führen könnten.
22.  Das Leuchtmittel des Mikrowellenofens ist für keine andere Verwendungvorgesehen.
23.  Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder separate
       Fernbedienung gesteuert zu werden.
24.  Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Einrichtungen vorgesehen,
       wie z. B.:
       • Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
       • landwirtschaftlichenAnwesen,
       • durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen;
       • Frühstückspensionen.
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1.    Alle Verpackungsmaterialien entfernen. Falls der Ofen mit einer Sicherheitsfolie
       überzogen ist, diese vor Gebrauch abziehen.Sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen.
       Falls vorhanden, umgehend den Lieferanten benachrichtigen oder das Gerät an das
       Kundendienstcenter des Herstellers schicken.
2.    Mikrowellenöfen sind in einer trockenen und nicht-korrosiven Umgebung aufzustellen und
       vor Hitze sowie Feuchtigkeit, wie z. B. Gasbrennern oder Wassertanks, zu schützen.

VORSICHT: HEISSE OBERFLÄCHE
Nur für den Gebrauch im Haushalt

INSTALLATION

25.  Der Mikrowellenofen ist für das Erhitzen von Speisen und Getränken vorgesehen.
       Werden darin Speisen oder Kleidungsstücke getrocknet und Wärmeauflagen, Hausschuhe,
       Schwämme, feuchte Kleidungsstücke oder Ähnliches erhitzt, könnte dies eine Verletzungs-,
       Entflammungs- oder Brandgefahr in sich bergen.
26.  Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von
       Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
       bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie zuvor
       in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die
       einhergehenden Gefahren verstehen.
27.  Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
28.  Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über
       8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
29.  Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
30.  Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder
       separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
31.  Bei Beschädigung des Netzkabels ist dieses durch den Hersteller, einen
       Kundendienstmitarbeiter oder eine in ähnlicher Weise qualifizierte Person
       auszutauschen, um eine Gefährdung zu vermeiden.
32.  Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
33.  Die Tür oder die Außenseiten könnten heiß werden, wenn das Gerätbetriebenwird.
34.  WARNUNG: Zugängliche Teile könnten während des Gebrauchsheiß werden.
       HaltenSieIhre Kinder fern.
35.  Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Darauf geachtet, die Heizelemente im
       inneren nicht zu berühren.
36.  Die Oberflächen werden während des Gebrauchs heiß.
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3.    Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss der Abstand der
       Mikrowellenrückseite zur Wand mindestens 10 cm, die Seite zur Wand mindestens 5 cm,
       der Freiraum über der Oberseite mindestens 20 cm und der Abstand der Mikrowelle zu
       Boden mindestens 85 cm betragen.
4.    Den Ofen fern von Fernseh- oder Radiogeräten bzw. deren Antennen aufstellen,
       damit eine Bildstörung oder Störgeräusche verhindert werden. Der Abstandsolltemehrals
       5 Meter betragen.
5.    Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist und eine gute
       Erdung im Falle von Kriechstrom muss gewährleistet sein; zur Vermeidung eines
       Stromschlags kann eine Erdungsschleifeverlegtwerden.
6.    Der Mikrowellenofen muss bei geschlossener Tür betrieben werden.
7.    Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Der Mikrowellenofenistfür
       die freistehendeVerwendungvorgesehen.
8.    Die Ofenrückseite muss gegen eine Wand zeigen.
9.     Aufgrund von Herstellungsrückständen oder Ölen im Ofengehäuse bzw. den Heizelementen
       tritt normalerweise ein leichter Geruch oder sogar etwas Rauch auf; das ist normal und tritt
       nach mehreren Verwendungen nicht mehr auf. Öffnen Sie eine Tür oder ein Fenster,
       um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, eine Tasse Wasser
       auf den Drehteller zu stellen, die höchste Temperatur einzustellen und das Gerät für mehrere
       Minuten einzuschalten.

Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und von Speiseresten befreit werden.

REINIGUNG
PFLEGE DES MIKROWELLENOFENS

       VORSICHT

1.    Trennen Sie vor der Reinigung das Stromkabel von der Stromversorgung. Das Gerät zur
       Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
2.    Wird der Ofen nicht sauber gehalten, könnte dies zu einer Verschlechterung der
       Ofenflächen führen, was die Lebensdauer des Geräts nachteilig beeinflussen und
       möglicherweise zu Gefährdungen führen könnte.
3.    Keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Scheuerpulver oder Metallbürsten zur
       Reinigung der Geräteteile verwenden.
4.    Die Hohlleiterabdeckungnichtentfernen.
5.    Wurde der Mikrowellenofen für längere Zeit nicht verwendet, können unangenehme
       Gerüche im Ofen zustande kommen.Mithilfe der 3 folgenden Methoden können Sie diese
       eliminieren:

 

 WARNUNG



       a.Legen Sie mehrere Zitronenscheiben in eine Tasse und erhitzen Sie diese bei hoher
       Leistung für 2 – 3 Minuten.
       b.Stellen Sie eine Tasse roten Tee in den Ofen und erhitzen Sie diesen bei hoher Leistung.
       c.Stellen Sie ein paar Orangenschalen in den Ofen und erhitzen Sie diese bei hoher
       Leistung für 1 Minute.

6.    WARNUNG: Kinder den Ofen nur ohne Aufsicht bedienen lassen,wenn für eine
                            angemessene Anleitung gesorgt wurde, sodass das Kind den Ofen sicher
                            verwenden kann und die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung versteht;

 

6

Wie die Türversiegelung, das Gehäuse und damit verbundene Komponenten gereinigt werden:
Außenflächen:Das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuchabwischen.
Tür: Ein feuchtes, weiches Tuch verwenden, um Tür und Fenstersauber zu wischen.
        Die Türversiegelung und dazugehörige Teile von allen Speiseresten oder Spritzern befreien.
        Das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch abwischen.
Innenwände: Das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuchabwischen.
                       Die Hohlleiterabdeckung sauber wischen und von allen Speisespritzern befreien.
Drehteller/Drehring/Drehachse:
Mit mildem Spülwasser reinigen.Mit klarem Wasser abspülen und gründlich trocknen lassen.

REINIGUNGSTIPPS
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PRODUKTANLEITUNG

1)Türverriegelung
Die Mikrowellentür muss ordnungsgemäß geschlossen sein, damit sich das Gerät bedienen lässt.
2)Sichtfenster
Ermöglicht dem Bediener einen Blick auf den Zustand des Inhalts.
3)Drehachse
Der Drehteller aus Glas sitzt auf einer Achse. Der Motor darunter dreht den Drehteller.
4)Drehring
Der Drehteller sitzt auf den Drehringrädern, die als Halterung für den Drehteller dienen,
damit dieser in der Drehbewegung ausbalanciert bleibt.
5)Drehteller
Die Lebensmittel befinden sich auf dem Drehteller, welcher sich während des Betriebs dreht,
was für ein gleichmäßiges Kochen der Speisen sorgt.
      VORSICHT
- Zuerst den Drehringeinsetzen.
- Den Drehteller auf die Drehachse legen und sicherstellen, dass er korrekt ausgerichtetist.
6)Bedienfeld
Siehe unten stehende Details (die Bedientafel kann ohne Vorankündigung geändert werden).
7)Hohlleiterabdeckung
Diese befindet sich im Inneren des Mikrowellenofens, an der Wand der Bedientafel. 



Mittel

Mittel-niedrig

Leistungsausgabe 66%

Leistungsausgabe 40%

Leistungsausgabe 37%

Leistungsausgabe 17%

(LangsamesKochen)

(GetränkeoderSuppen)

(Auftauen)

(Warmhalten)

Auftauen

NIEDRIG

Die folgende Tabelle bietet Referenz Auftauzeiten
für verschiedene Lebensmittel:
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       WARNUNG
Die Hohlleiterabdeckung keinesfalls entfernen

BEDIENFELD

1) Timer
- Die maximal einstellbare Kochzeit beträgt 30 Minuten
- Wenn der Timer abläuft, kehrt er auf die Nullposition
  zurück und ein Klingelton ist zu hören.

2) Funktions-/Leistungsregler
Es stehen sechs Leistungsstufen zur Verfügung:

Mittel-hoch Leistungsausgabe 85% (NormalesKochen)

HOCH Leistungsausgabe 100 % (Turbokochen)

Fleisch

GEWICHTSBEREICH

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

AUFTAUZEIT

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Geflügel

Meeresfrüchte



9

BETRIEB

1)    Das Kabelanschließen
       -Bevor das Kabel angeschlossen wird, sicherstellen, dass der Timer auf der Position “0” steht
       -Die Lüftungsöffnungennichtblockieren
2)    Die Speisen auf den Glasdrehteller stellen und die Tür schließen
       - Die Speisen müssen sich dazu in einem Behältnis befinden
3)    Die gewünschteLeistungsstufeauswählen.
4)    Den Timer einstellen Soll die gewünschte Zeit weniger als 10 Minuten betragen,
       den Timer-Knopf auf eine Position über 10 Minuten und anschließend zurück auf die
       gewünschteZeiteinstellungdrehen.
5)    Sobald die gewünschte Zeit eingestellt ist, beginnt der Kochvorgang.
       Muss der Vorgang zwischendurch unterbrochen werden, einfach zu jeder Zeit die Tür öffnen
       und zum Fortsetzen wieder schließen.

6)    Nach beendetem Kochvorgang ertönt ein Klingeln und die Innenbeleuchtung des Ofens
       wird automatisch eingeschaltet.Werden die Speisen vor Beendigung des Kochvorgangs
       entnommen, muss der Timer auf “0” gestellt werden, um zu vermeiden, dass der
       Mikrowellenofen leer betrieben wird.

 



Behälterma
-terial

Ja
Keinesfalls Keramik mit Metallrand oder Glasur
verwenden

Nicht zum Kochen von Fleisch und Koteletts
verwenden, da die hohe Temperatur die Folie
beschädigenkönnte

Hitzebeständige
Keramik

Mikrowelle Anmerkungen

10

RICHTLINIEN FÜR UTENSILIEN

Es wird dringend empfohlen, Behälter zu verwenden, die zum Kochen in der Mikrowelle
geeignet sind. Generell kann gesagt werden, dass Behälter aus hitzebeständiger Keramik,
Glas oder Kunststoff für das Kochen in der Mikrowelle geeignet sind. Zum Kochen bzw.
Kombi-Kochen in der Mikrowelle keinesfalls Behälter aus Metall verwenden, da Funken
entstehen würden. SiekönnenalsReferenzuntenstehendeTabellenutzen.

Nein Nicht im Mikrowellenofen verwenden. Mikrowellen
könnenMetallnichtdurchdringen.

Metallbehälter

Nein
Kaum hitzebeständig. Kann für das Kochen mit hohen
TemperaturennichtverwendetwerdenLackierung

Nein Kaum hitzebeständig. Kann für das Kochen mit hohen
Temperaturennichtverwendetwerden

Behälteraus
Bambus, Holz

und Papier

Ja
Kann nicht für langes Kochen in der Mikrowelle
verwendetwerden

Hitzebeständiger
Kunststoff

JaHitzebeständiges
Glas

NeinGrillrost

JaKunststofffolie
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KOCHTIPPS
Folgende Faktoren können das Kochergebnis beeinflussen:

Lebensmittel arrangieren
Dickere Bereiche an den Tellerrand und dünnere Anteile in Richtung Mittel legen und
gleichmäßig verteilen. Wenn möglich nicht übereinander legen.

Kochzeiten
Die Kochzeit mit einer kurzen Zeiteinstellung beginnen, nach abgelaufener Zeit überprüfen und
gemäß dem tatsächlichen Bedarf verlängern. Ein Überkochen könnte zu Rauch und
Verbrennungen führen.

Lebensmittel gleichmäßig kochen
Speisen wie Hühnchen, Hamburger oder Steak sollten während der Zubereitung einmal
gewendet werden.Je nach Lebensmittel und falls anwendbar, ein- oder zwei Mal während der
Zubereitung von außen nach innen umrühren.

Ruhezeiten
Nach Ablauf der Kochzeit die Lebensmittel für eine angemessene Zeit im Ofen ruhen lassen.
Dadurch wird der Kochzyklus beendet und ein schrittweises Abkühlen ermöglicht.

Garstufe
Anhand von Farbe und Konsistenz kann die Garstufe von Lebensmitteln bestimmt werden:
-Dampf tritt aus allen Speisebereichen aus und nicht nur von den Rändern.
-Geflügelknochen können leicht entfernt werden.
-Schwein und Geflügel weisen keine Blutspuren auf.
-Fisch ist undurchsichtig und kann leicht mit der Gabel zerteilt werden.

Bräunungsgeschirr
Wird ein Bräunungsgeschirr oder ein selbsterhitzender Behälter verwendet, immer eine
hitzebeständige Isolation, wie z. B. eine Porzellanplatte, darunter legen, um Drehteller und
Drehring vor Schaden zu schützen.

Mikrowellenfeste Kunststoffverpackungen
Beim Kochen von Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt darf die Kunststoffverpackung nicht
mit den Lebensmitteln in Berührung kommen, da sie schmelzen würde.

Mikrowellenfestes Kunststoff-Kochgeschirr
Manche mikrowellenfeste Kunststoff-Kochgeschirre könnten zum Kochen von Lebensmitteln
mit hohem Fett- oder Zuckergehalt ungeeignet sein. Außerdem darf die Vorheizzeit, die in
der Gebrauchsanleitung des Geschirrs angegeben ist, nicht überschritten werden.
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TechnischeSpezifikationen

Entsorgung

Netzspannung 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Stromeingangsleistung

Ausgabeleistung

                             Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder
                             Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.
                             Die WEEE-Richtlinie (von engl.: WasteofElectricaland Electronic Equipment;
                             deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert,
                             um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken
wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen
zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen
über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen
Behörden.



Návod k použití
Návod na obsluhu

Mirkovlnná trouba 
79070079

MW-20.638.6



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZORNĚ PŘEČTĚTE
A PEČLIVĚ USCHOVEJTE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mikrovlnná trouba           MW-20.638.6           Česky

Při používání elektrických spotřebičů 
byste měli dodržovat tato základní opatření:
1.    Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2.    Ujistěte se, že napětí vaší obytné oblasti odpovídá napětí uvedenému na typovém
       štítku přístroje. Zásuvka ve zdi musí být správně uzemněna.
3.    Abyste předešli možnému požáru v troubě:
       a.Nevařte jídlo příliš dlouho
       b.Před vložením sáčků do trouby odstraňte provázek z papírových nebo
       plastových sáčků.
       c.Neohřívejte olej nebo tuk, protože teplotu oleje / tuku nelze regulovat.
       d.Po použití navlhčete kryt vlnovodu vlhkým hadříkem a osušte ji, abyste odstranili
       jídlo a mastnotu.  Tukové usazeniny se mohou přehřát, kouřit nebo způsobit požár.
       e.Pokud  trouba kouří nebo se zapálí, zavřete dvířka trouby, vypněte troubu a odpojte
       od elektrické sítě.
       f.Pokud se jídlo ohřívá v plastových nebo papírových nádobách, dávejte pozor
       na troubu,protože obsah se může vznítit.
4.    Aby se snížilo riziko výbuchu a náhlého 
       provaření:
       a.VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách,
       protože mohou explodovat; dětské láhve se šroubovacím
       uzávěrem nebo dudlíkem jsou považovány za uzavřené nádoby.
       b.Používejte otevřené nádoby a hned nevylévejte.  Před odstraněním by mělo
       uplynout několik sekund, abyste předešli riziku opožděného stoupání kapaliny vařením.
       Oloupejte brambory, párky a kaštany před vařením nebo nakrájejte na kousky. 
       Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by se neměly ohřívat v mikrovlnné troubě,
       protože mohou explodovat i po vypnutí mikrovlnné trouby.
       d.Obsah dětských lahví musí být promíchaný nebo protřepání a před spotřebou musí
       být zkontrolována teplota, aby se zabránilo opaření.
5.    Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní personál
       nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
6.    Po vaření je nádoba velmi horká. K vyjmutí
       jídla noste rukavice, tím zabráníte opaření obličeje a rukou při úniku páry.
7.    Pomalu zvedněte nejvzdálenější roh víka nebo mikrovlnného
       plastového obalu a otevřete popcorn nebo varné sáčky v směrem od obličeje.
8.    Ochrana otočného talíře před prasknutím: 
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        a.Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
       b.Na studený otočný talíř nepokládejte horké potraviny ani nářadí.
        c.Na horký otočný talíř neklademe žádné zmrazené potraviny a kuchyňské nářadí.
9.    Ujistěte se, že se nářadí během vaření nedotýká vnitřních stěn.
10.  Používejte pouze nářadí, které je vhodné k použití do mikrovlnných trub.
11.  Neskladujte potraviny ani jiné předměty v troubě.
12.  Nepoužívejte troubu, pokud v ní nejsou žádné tekutiny nebo potraviny. 
       Toto by poškodilo troubu.
13.  V kombinovaném režimu při vysokých teplotách by měly být deti pod dohledem dospelého.
14.  Příslušenství nedoporučené výrobcem může způsobit zranění osob.
15.  Nepoužívejte ho venku.
16.  Uchovejte si tento návod.
17.  UPOZORNĚNÍ:  V případě poškození dveří nebo těsnění dveří  i poškození samotné
       trouby nesmí být trouba provozována, dokud ji neopraví specialista.
18.  UPOZORNĚNÍ:  pro každého kromě kvalifikované osoby je nebezpečné
       provádět údržbářské nebo opravářské práce zahrnující odstranění ochranných krytů, 
       které zabraňují uvolnění mikrovlné energie;
19.  V případě kouře vypněte spotřebič, odpojte spotřebič od elektrické sítě a dvířka
       nechejte zavřené, abyste mohli potlačit jakýkoliv plamen.
20.  Pokud se nápoje zahřívají v mikrovlnné troubě, může dojít k varu.  Proto pečlivě
       manipulujte s nádobou.
21.  Nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani kovové škrabky na čištění skla dvířek trouby,
       protože mohou poškrábat povrch a způsobit opotřebení materiálu na skle.
22.  Lampa mikrovlnné trouby není určená pro jiné použití.
23.  Přístroj není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného
       dálkového ovládání.
24.  Toto zařízení je určeno pro domácí použití, jako například:
       • v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních
       prostředích;
       • zemědělských nemovitostech,
       • přes zákazníků v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
       • penziony se snídaní.
25.  Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin
       oblečení a tepelných polštářků, pantofle,houby, vlhké oblečení a podobně může mít
       za následek zranění nebo požár.
26.  Tento přístroj mohou používat dětí starší než osm let aosoby s omezenými fyzickými, 
       smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí za
       předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměli ním
       souvisejícím rizikům.
27.  Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, 
       pokud nejsou trvale pod dozorem.
28.  Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky,
       regulovat ho nebo čistit nebo provést údržbu uživatelem.

15



1.    Odstraňte všechny obalové materiály. Pokud je trouba pokrytá ochrannou fólií,
       před použitím ji rozbalte.Pečlivě zkontrolujte poškození.  Pokud je to možné, ihned to
       oznamte dodavateli nebo zašlete zařízení do servisního střediska výrobce
2.    Mikrovlnné trouby by měly být umístěny v suchém a nekorozivním prostředí mimo dosah
       tepla a vlhkosti, jako například sporáky nebo vodní nádoby.
3.     Aby se zajistila dostatečná cirkulace vzduchu, vzdálenost mikrovlnné trouby od zdi musí
       být alespoň 10 cm,od boční stěny nejméně 5 cm, volný prostor nad vrcholem minimálně
       20 cm a vzdálenost mikrovlnné trouby k zemi nejméně 85 cm.
4.    Troubu umístěte mimo dosah televizního nebo rozhlasového zařízení nebo jeho antény,
       abyste předešli rušení obrazu nebo šumu.  Vzdálenost by měla být větší než 5 metrů.
5.    Přístroj musí být instalován takovým způsobem, aby byla zástrčka přístupná a aby se
       zajistilo dobré uzemnění v případě únikového proudu; aby se zabránilo úrazu elektrickým
       proudem může být nastavena zemní smyčka.
6.    Mikrovlnná trouba musí být ovládána se zavřenými dvířky.
7.    Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni.  Mikrovlnná trouba je určena jako
       volně stojíci.
8.    Zadní strana trouby musí směřovat ke stěně.
9.    Kvůli zbytkem nebo olejem v troubě nebo v ohřívacím tělese se obvykle vyskytuje mírný
       zápach nebo dokonce nějaký kouř; je to normální a vzniká po několika použitích.
       Otevřete dveře nebo okna, abyste zajistili dobré větrání.  Důrazně doporučujeme položit
       šálek vody na točnu, nastavit nejvyšší teplotu a zapnout spotřebič několik minut.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZORNĚ PŘEČTĚTE

A PEČLIVĚ USCHOVEJTE

INSTALACE

29.  Spotřebič a kabel se nesmí dostat do rukou dětí mladších 8 let.
30.  Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán přes externí časový spínač nebo
       zvláštní dálkový ovladač.
31.  V případě poškození síťového kabelu ho musí vyměnit výrobcem pověřený
       pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
32.  Čistič páry se nesmí používat.
33.  Dveře nebo venkovní strany se mohou během
       provozu jednotky zahřát.
34.  VAROVÁNÍ: Přístupné části by mohly být během používání  přehřaní. Držte své děti dále.
35.  Během používání se zařízení zahřeje. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali
       vnitřních ohřívacích prvků.
36.  Během používání se povrchy zahřívají.
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Trouba musí být pravidelně čištěna a ponechána v bezvadném stavu.

ČIŠTĚNÍ
PÉČE O MIRKOVLNNÚ TROUBU

       NEBEZPEČÍ

1.    Před čištěním odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.  Přístroj neponořujte do vody
       nebo jiných kapalin na čištění.
2.    Pokud nebudete troubu udržovat v čistotě, může dojít k poškození povrchu trouby,
       což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost trouby a mohlo by to způsobit nebezpečí.
3.    K čištění částí zařízení nikdy nepoužívejte drsné čistící prostředky, benzín, čistíci prášek
       nebo kovové kartáče.
4.    Neodstraňujte kryt vlnovodu.
5.    Pokud se mikrovlnná trouba delší dobu nepoužívá, mohou se v troubě vyskytnout
       nepříjemné zápachy
       Můžete je odstranit pomocí následujících způsobů:
       a. Vložte několik plátků citronu do šálku a zahřejte je na vysoký výkon během 2-3 minut.
       Vložte šálek červeného čaje do trouby a ohřejte ho na vysoký výkon.
       Do trouby položte několik pomerančových slupek a zahřejte při vysokém výkonu po
       dobu 1 minuty.
6.    UPOZORNĚNÍ:  Děti mohou troubu používat bez dohledu,pokud byly poskytnuty
       dostatečné pokyny, aby dítě mohlo používat troubu bezpečně a pochopit nebezpečí
       nesprávného použití;

 UPOZORNĚNÍ

Jak čistit těsnění dveří, kryt a příslušné
části:
Vnější povrchy: Otřete kryt vlhkým, měkkým hadříkem.
Dveře : Kčištění dveří a oken použijte vlhký, měkký hadřík.
             Ze dveří a souvisejících části odstraňte jakékoli zbytky jídla nebo potřísnění.
             Ovládací panel otřete mírně navlhčeným jemným hadříkem.
 Vnitřní stěna: Otřete kryt vlhkým, měkkým hadříkem.
                         Očistěte kryt vlnovodu a vyčistěte ho od všech pokrmů.
Otočný talíř/ kruh / rotující os :
Čistite s jemnou čisticí pěnou.Poté opláchněte čistou vodou a řádně vysušte.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ
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NÁVOD K PRODUKTU

1)Zamykaní
Dvířka mikrovlnné trouby musí být správně uzavřeny, aby jednotka fungovala.
2)Průhledné okno
Umožňuje provozovateli zobrazit stav obsahu.
3)Otočná os
Otočný talíř ze skla sedí na ose.  Motor níže otáčí otočný talíř.
4)Otočný kruh
Otočný talíř je umístěn na rotačních kolečkách, které slouží jako držák pro otočný talíř,
takže zůstává vyvážený v rotačním pohybu.
5)Otočný talíř
Jídlo se nachází na otočném talíři, který se během provozu otáčí, což zajišťuje rovnoměrné
vaření jídla.
      POZOR
-Nejprve zasuňte otočný kroužek.
-Umístěte otočný talíř na osu otáčení a ujistěte se, 
že je 
správně zarovnán.
6)Ovládací panel
Viz podrobnosti níže (ovládací panel se může změnit bez upozornění).
7)Kryt vlnovodu
Toto je umístěno uvnitř mikrovlnné trouby na stěně ovládacího panelu.



VYSOKÝ

střední

Středně-nízky

Výkon 85% (normální vaření)

Výkon 66%

Výkon 40%

Výkon 37%

Výkon 17%

(pomalé vaření)

(Nápoje nebo polévky)

(rozmrazování)

(udržení v teple)

Rozmrazování

NÍZKY

Následující tabulka poskytuje referenční časy
rozmrazování pro různé potraviny:

Středně-
vysoký Výkon

85%
(normální vaření)

Výkon 100% (turbokuchár)
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       UPOZORNĚNÍ 
Neodstraňujte kryt vlnovodu

OVLÁDACÍ PANEL

1) Časovač
-Maximální doba vaření je 30 minut
-Po vypršení časovače se vrátí do nulové polohy a zazní vyzvánění.

2) Funkce-/výkonový ovladač
K dispozici je šest úrovní výkonu:

Maso

OBLAST HMOTNOSTI

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

Doba rozmrazování

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Drůbež

Mořské plod



20

PROVOZ

1)    Připojte kabel
       -Před připojením kabelu zkontrolujte, zda je časovač zapnutý na pozici "0"
       -Neblokujte ventilační otvory
2)    Umístěte jídlo na otočný talíř a zavřete dvířka - potraviny musí být v nádobě.
3)    Vyberte požadovanou úroveň výkonu.
4)    Nastavení časovače
       Pokud je požadovaný čas kratší než 10 minut, nastavte časový spínač do polohy delší než
       10 minut a pak zpětna požadované nastavení času.
5)    Po nastavení požadovaného času začne proces vaření.
       Pokud se proces musí mezitím přerušit, jednoduše otevřete dveře a znovu ho zavřete,
       abyste mohli pokračovat.
6)    Po dokončení procesu vaření se ozve zvonění a vnitřní osvětlení mikrovlnné trouby se
       automaticky zapne.Pokud je jídlo vytaženo před dokončením vaření, časovač musí být
       nastaven na hodnotu "0", aby se zabránilo vybití mirkovlnné trouby.



Pomůcky
Materiál

ano
V žádném případě se nepoužívá glazurovaná  
keramika nebo keramika
s kovovou hranou

Nepoužívejte na vaření masa a kotlet, 
protože vysoká teplota můžepoškodit fólii
poškodit fólii

Žáruvzdorná
keramika

Mikrovlnná trouba Poznámky
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POKYNY PRO KUCHYNSKÉ NÁŘADÍ

Důrazně se doporučuje použít nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě.  Obecně lze říci,
 že nádoby vyrobené z tepelně odolné keramiky, skla nebo plastu jsou vhodné na
mikrovlnné vaření.  Nepoužívejte kovové nádoby na vaření nebo vaření v mikrovlnné troubě, 
protože by vznikaly jiskry.  Můžete použít referenční tabulku níže.

ne
Nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
Do mikrovlnné trouby 
nemůže proniknout kov.

Kovové nádoby

ne
Málo odolné vůči teplu. 
Nepoužívá se při vaření 
s vysokými teplotami

Lakovaní

ne
Málo odolné vůči teplu.  Nelze použít na vaření 
při vysokých teplotách

Nádoba z
Bambus, dřevo

papier

ano
nemůže se použít při 
dlouhém vaření

Tepelně odolný
plast

anoŽáruvzdorné
sklo

neGrilovací rošt

anoPlastová fólie
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Tipy k vaření
Následující faktory mohou mít vliv na výsledek vaření:

Uspořádání potravin
Umístěte tlustší oblasti na okraj desky a tenčí části směrem ke středu a rozdělte rovnoměrně. 
Je-li to možné, nepokládejte na sebe.

Čas vaření
Začněte čas vaření s krátkým nastavením času, zkontrolujte po uplynutí času a prodlužte podle
aktuální potřeby. Provaření může vést k kouře a spálení.

Jídlo připravte rovnoměrně
Potraviny jako kuře, hamburger nebo steak se musí během přípravy jednou obrátit.
V závislosti od jídla a dle potřeby promíchejte jednou nebo dvakrát během přípravy z venku dovnitř.

Doba odpočinku
Po uplynutí doby vaření nechte jídlo v troubě v přiměřeném čase.  Tím se dokončí proces pečení
a umožňuje postupné chlazení.

Příprava
Na základě barvy a konzistence je možné určit úroveň vaření jídla: 
-Pára pochází ze všech oblastí potravin, nejen okrajů. 
-Drůbeží kosti lze snadno odstranit.
-Prase a drůbež nevykazují žádné stopy krve.
-Ryby jsou neprůhledné a mohou se snadno řezat vidličkou.

Zapékací mise
Pokud se používá zapékací nebo samoohrevná nádoba, vždy používejte tepelně odolnou izolaci, 
např .: porcelánovou desku na ochranu obalu a otočného kroužku před poškozením.

Plastové obaly odolné vůči mikrovlnným troubám
Při vaření potravin s vysokým obsahem tuku se plastové obaly nesmí dostat do kontaktu s
potravinami, protože by se roztavily

Plastové nádoby odolné vůči mikrovlnným troubám
Některé nádobí určené pro vaření v mikrovlnné troubě nemusí být vhodné na vaření potravin s
vysokým obsahem tuku nebo cukru. Kromě toho nesmí být překročen čas ohřívání specifikován
v návodu k použití nádobí.
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Technické údaje

Technické údaje

Síťové napětí: 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Příkon: 

Výkon:

                             Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a elektrické
                             spotřebiče třídit od domácího odpadu.WEEE směrnice (česky: Waste of
                             Electrical and Electronic Equipment; CZ: Směrnice pro tříděný sběr
                             elektrických a elektronických starých spotřebičů (2012/19/EU) byla zavedena,
                             aby byly staré spotřebiče optimálně recyklovány a minimalizoval se vliv na
životní prostředí,třídily se nebezpečné látky a zabránilo se dalším skládkám.Pro další informace
ke správné likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů se prosím obraťte na
úřady v místě Vašeho bydliště.



Upute za korištenje

Mikrovalna pećnica 
79070079

MW-20.638.6 



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
ČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU
SLIJEDITE UPUTE NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

 Mikrovalna pećnica           MW-20.638.6        hrvatski

Sljedeće osnovne mjere opreza treba poduzeti 
prilikom uporabe električnih uređaja, uvijek obratiti pažnju: 
1.     Prije uporabe pročitati sve upute.
2.     Provjerite odgovara li napon Vašeg stambenog prostora naponu navedenom na
        pločici s imenom uređaja, trebaju odgovarati.  Zidna utičnica mora biti ispravno
        uzemljena.
3.     Kako biste izbjegli opasnost od požara u kućištu pećnice:
        a.Nemojte kuhati hranu predugo.
        b.Uklonite traku s papirnate ili plastične vrećice prije stavljanja vrećice u pećnicu.
        c.Nemojte zagrijavati ulje za prženje ili mast jer se temperatura ulja / masti ne može
        kontrolirati.
        d.Obrišite poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostorza pripremu jela
        nakon uporabe s vlažnom krpom i odmah osušite kako biste uklonili ostatke hrane
        i masti. Ostaci masti mogu se pregrijati, proizvesti dim ili uzrokovati požar.
        e. Ako se sadržaj pećnice počne dimiti ili se zapali, ostavite vrata pećnice zatvorena,
        isključite pećnicu i izvucite mrežni utikač.
        f.Ako se hrana grije u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu jer se
        sadržaj može zapaliti.
4.     Za smanjenje opasnosti od eksplozije i naglo zagrijavanje: 
        a.UPOZORENJE: Tekućine i druge namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim
        posudama jer mogu eksplodirati; bočice za bebe s čepom ili sisačem smatraju
        se zatvorenim spremnicima.
        b.Koristite posude sa širokim otvorom i nemojte odmah uklanjati kuhane tekućine.
        Trebali biste pričekati nekoliko sekundi prije uzimanja, kako biste izbjegli opasnost
        od kipljenja tekućina. 
       c.Krumpir, kobasice i kestenje prije kuhanja oguliti ili izrezati na komade. Jaja u ljusci i
       cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu
       eksplodirati čak i nakon što je mikrovalna pećnica ugašena. 
       d.Sadržaj bočice za bebe i kašica moraju se promiješati ili izmućkati, a temperaturu
       je potrebno provjeriti prije konzumiranja kako bi se izbjegle opekotine. 
5.    U slučaju oštećenja kabela, potrebno ga je zamijeniti od strane proizvođača
6.    Nakon kuhanja posuda je jako vruća. Za uzimanje hrane nosite rukavice za pećnicu
       i spriječite nastanak opekotina djelovanjem pare preusmjeravanjem pare od lica i ruku. 
7.    Najudaljeniji kut poklopca ili mikrovalne pećnice Polako podignite plastično
       pakiranje i otvorite kokice ili vrećicu za kuhanje u suprotnom smjeru od lica.
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8.    Da biste zaštitili okretni tanjur od loma:
       a. Prije čišćenja ostavite okretni tanjur da se ohladi.
       b.Nemojte stavljati vruću hranu ili posuđe na okretni tanjur.
       c.Na vrući okretni tanjur nemojte stavljati smrznutu hranu ili posuđe. 
9.    Pazite da posude ne dodiruju unutarnje stijenke tijekom kuhanja.
10.  Koristite samo posuđe prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. 
11.  Nemojte skladištiti hranu ili druge predmete u pećnici.
12.  Nemojte koristiti pećnicu ako u njoj nema tekućine ili hrane. To bi oštetilo pećnicu.
13.  Ako se koristi kombi-mod, djeca trebaju biti pod nadzorom odrasle osobe, jer 
       se temperatura može izuzetno povisiti. 
14.  Posuđe koje nije preporučeno od strane proizvođača može uzrokovati osobne ozljede. 
15.  Ne koristite uređaj na otvorenom.
16.  Sačuvajte ove upute. 
17.   UPOZORENJE: U slučaju oštećenja vrata,  i bilo kakvih drugihoštećenja na pećnici,
       mikrovalna se pećnica ne smije koristiti sve dok ne bude popravljena od strane stručnjaka. 
18.  UPOZORENJE: za svakoga tko nije stručnjak opasno je izvršavati mjere održavanja ili
       popravke koji uključuju uklanjanje zaštitnih dijelova koji sprječavaju otpuštanje kretanje
       energrije mikrovalova;
19.  U slučaju dimljenja iz pećnice isključite uređaj, odspojite uređaj i zatvorite vrata kako
       biste zaustavili moguće širenje plamena.
20.  U slučaju izlijevanja tekućine u mikrovalnoj pećnici, može doći do vrenja. Stoga pažljivo
       rukujte uređajem.
21.  Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstava za čišćenje ili metalnu žicu za čišćenje
       stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu i uzrokovati ogrebotine na staklu.
22.  Osvjetljenje mikrovalne pećnice ne smije se koristiti za drugu namijenu. 
23.  Uređaj se ne smije uključivati pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili odvojenog
       sustava s daljinskim upravljačem.
24.  Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su:
       •čajne kuhinje, uredi i druga radna okruženja;
       •agrokulturalna imanja,
       •hosteli, moteli i druga boravišta te
       •prenoćišta s polupansionom.
25.  Mikrovalna pećnica je namijenjena grijanju hrane ipića.  Bilo da se unutra griju hrana,
       odjeća, grijaći jastuk, papuče,spužva, vlažna odjeća ili slično, mogu nastati ozljede,
       plamen ili vatra. 
26.  Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim
       ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uzimajući u obzir da su
       prethodno upućeni u sigurno rukovanje uređajem i da razumiju moguće posljedice. 
27.  Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
28.  Djeca od 8 godina smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom
       odrasle osobe.
29.  Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina.
30.  Uređaj se ne smije uključivati pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili odvojenog
       sustava s daljinskim upravljačem.
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1.    Uklonite sav ambalažni materijal. Ako je mikrovalna pećnica prekrivena sigurnosnom folijom,
       uklonite je prije uporabe. Pažljivo provjerite imali štete.  Ako je moguće, odmah kontaktirajte
       dobavljača ili pošaljite uređaj u servisni centar proizvođača. 
2.    Mikrovalnu pećnicu treba čuvati na suhom i nekorozivnom mjestu podalje od vatre i vlage,
       npr.podalje od plamenika i spremnika s vodom. 
3.    Kako bi se osigurao kvalitetan protok zraka, poleđinska strana mikrovalne pećnice treba
       biti udaljena najmanje 10 cm od zida, bočne strane najmanje 5 cm od zida, a razmak od
       gornje strane do sljedećeg predmeta treba biti najmanje 20 cm, dok je minimalna visina
       ugradnje 85 cm. 
4.    Čuvajte mikrovalnu pećnicu dalje od televizora, radija ili antena kako biste izbjegli kvarenje
       slike ili zvuka.  Razmak bi trebao biti veći od 5 metara.
5.    Uređaj se mora instalirati na takav način da je mrežni utikač uvijek moguće dosegnuti,
       a da je uzemljenje dobro provedeno u slučaju kratkog spoja; kako bi se izbjegao električni
       šok najbolje je koristiti zaštitni vodič. 
6.    Mikrovalna pećnica mora se koristiti sa zatvorenim vratima.
7.    Mikrovalna pećnica ne smije se čuvati u ormariću.  Mikrovalna pećnica namijenjena je
       samostalnoj uporabi.
8.    Poleđinska strana pećnice mora biti okrenuta prema zidu.
9.    Zbog ostataka nastalih kod izrade, ulja u kućištu ili zagrijavanja elemenata moguća je
       pojava neugodnog mirisa i male količine dima što je normalno i prestaje se pojavljivati
       nakon što je pećnica upotrijebljena nekoliko puta.  Otvorite vrata ili prozor kako biste
       osigurali kvalitetan protok zraka.  Preporučuje se staviti čašu s vodom na okretni tanjur,
       podesiti rad na najvišu temperaturu i uključiti uređaj na nekoliko minuta. 

OPREZ: VRUĆA POVRŠINA
SAMO ZA KORIŠTENJE U KUĆANSTVU

INSTALACIJA

31.  Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, ovlašteni servis ili za to
       kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
32.  Ne smije se koristiti čistač na paru.
33.  Vrata ili vanjske strane se mogu zagrijati ako uređaj radi. 
34.  UPOZORENJE: Dostupni se dijelovi tijekom uporabemogu zagrijati. Držite svoju djecu
       dalje od mikrovalne pećnice. 
35.  Uređaj se tijekom uporabe zagrijava.  Pazite kako ne biste došli u doticaj sa zagrijanim
       dijelovima. 
36.  Površina se tijekom uporabe zagrijava. 
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Pećnicu je potrebno redovito čistiti.

ČIŠĆENJE
ODRŽAVANJE MIKROVALNE PEĆNICE

       OPREZ

1.    Prije čišćenja isključite mrežni utikač iz utičnice. Ne namakati uređaj u vodu ili druge
       tekućine za potrebe čišećenja. 
2.    U slučaju neodržavanja pećnice može doći do pogoršanja kakvoće površine pećnice,
       koje bi moglo rezultirati skraćivanjem vijeka trajanja pećnice i uzrokovati oštećenja. 
3.    Nikada ne koristiti jake deterdžente, gazolin, prah za čišćenje ili metalne četke za
       čišćenje dijelova uređaja. 
4.    Ne uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela. 
5.    Ako mikrovalna pećnica nije korištena dulje vrijeme, može doći do pojave neugodnih mirisa. 
       Riješiti ih se možete korištenjem neke od sljedeće 3 metode: 
       a.Stavite nekoliko kriški limuna u čašu i grijte ih na najvišoj temperaturi 2-3 minute. 
       b.Stavite čašu crvenog čaja u pećnicu i grijte je na najvišoj temperaturi. 
       c. Stavite nekoliko komada narančine kore u pećnicu i zagrijte je na najvišoj temperaturi
       na 1 minutu. 
6.   UPOZORENJE: Djeca se mogu služiti mikrovalnom pećnicom bez nadzorasamo ako su
       prethodno poduzete mjere opreza kako bi se dijete moglo sigurno služiti pećnicom i
       razumjeti posljedice nepravilne uporabe; 

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE
Kao vrata i kućište i 
povezani dijelovi moraju se čistiti: 
Vanjska površina: Čistitikućište vlažnom, mekom krpom.
Vrata: Očistiti vrata i staklo vlažnom, mekom krpom. 
Ukloniti sve ostatke hrane ili masti s mjesta zaključavanja vrata. 
Obrisati upravljačku ploču vlažnom, mekom krpom. 
Unutarnje stijenke: Kućište obrisativlažnom, mekom krpom. 
Očistiti poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela suhom
krpom i ukloniti sve ostatke hrane. 
Okretni tanjur / okretni prsten / rotirajuća osovina:
Čistiti blagim deterdžentom otopljenim u vodi. 
Isprati čistom vodom i temeljito osušiti.

 UPOZORENJE
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UPUTE ZA KORIŠTENJE

1)Zaključavanje vrata
Kako bi uređaj radio, vrata mikrovalne pećnice moraju biti pravilno zatvorena. 
2)Staklo 
Korisniku treba omogućiti pogled na sadržaj kroz staklo. 
3)Osovina
Okretni stakleni tanjur postavljen je na osovinu. Motor ispod pokreće okretni tanjur. 
4)Okretni prsten
Okretni tanjur postavljen je na okretni prsten koji služi kao potporanj okrentom tanjuru kako
bi ostao stabilan tijekom okretanja. 
5)Okretni tanjur 
Hrana se postavlja na okretni tanjur koji se okreće tijekom pripreme što osigurava
ravnomjerno kuhanje hrane. 
      OPREZ
-Prvo postaviti okretni prsten. 
-Zatim postaviti okretni tanjur na okretnu osovinu i provjeriti jesu li u ravnini.

6)Upravljačka ploča
Pogledati dodatne informacije (kontrolna ploča može se promijeniti bez upozorenja). 
7)Poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela
Nalazi se u unutrašnjosti mikrovalne pećnice, paralelno s Kontrolnom pločom.



Srednje

Srednje-nisko

Izlazna snaga 66%

Izlazna snaga 40%

Izlazna snaga 37%

Izlazna snaga 17%

(sporo kuhanje)

(pića ili juhe)

(odmrzavanje)Odmrzavanje

NISKO

Tablica s podacima o vremenu odmrzavanja hrane:
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       UPOZORENJE
Nikada nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz
mikrovalova u prostor za pripremu jela.

UPRAVLJAČKA PLOČA

1) Timer
-Maksimalno vrijeme kuhanja je 30 minuta 
-Kada Timer prestane raditi, vraća se na nultu poziciju i oglasi se
zvono. 

2)Regulator funkcija/regulator snage
Dostupno je šest razina snage:

Srednje visoko Izlazna snaga 85% (normalno kuhanje)

VISOKO Izlazna snaga 100% (turbo kuhanje)

Meso

MASA

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

TRAJANJE ODMRZAVANJA

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Perad

Morski plodovi

(održavanje namirnica toplim)



8.    Da biste zaštitili okretni tanjur od loma:
       a. Prije čišćenja ostavite okretni tanjur da se ohladi.
       b.Nemojte stavljati vruću hranu ili posuđe na okretni tanjur.
       c.Na vrući okretni tanjur nemojte stavljati smrznutu hranu ili posuđe. 
9.    Pazite da posude ne dodiruju unutarnje stijenke tijekom kuhanja.
10.  Koristite samo posuđe prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. 
11.  Nemojte skladištiti hranu ili druge predmete u pećnici.
12.  Nemojte koristiti pećnicu ako u njoj nema tekućine ili hrane. To bi oštetilo pećnicu.
13.  Ako se koristi kombi-mod, djeca trebaju biti pod nadzorom odrasle osobe, jer 
       se temperatura može izuzetno povisiti. 
14.  Posuđe koje nije preporučeno od strane proizvođača može uzrokovati osobne ozljede. 
15.  Ne koristite uređaj na otvorenom.
16.  Sačuvajte ove upute. 
17.   UPOZORENJE: U slučaju oštećenja vrata,  i bilo kakvih drugihoštećenja na pećnici,
       mikrovalna se pećnica ne smije koristiti sve dok ne bude popravljena od strane stručnjaka. 
18.  UPOZORENJE: za svakoga tko nije stručnjak opasno je izvršavati mjere održavanja ili
       popravke koji uključuju uklanjanje zaštitnih dijelova koji sprječavaju otpuštanje kretanje
       energrije mikrovalova;
19.  U slučaju dimljenja iz pećnice isključite uređaj, odspojite uređaj i zatvorite vrata kako
       biste zaustavili moguće širenje plamena.
20.  U slučaju izlijevanja tekućine u mikrovalnoj pećnici, može doći do vrenja. Stoga pažljivo
       rukujte uređajem.
21.  Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstava za čišćenje ili metalnu žicu za čišćenje
       stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu i uzrokovati ogrebotine na staklu.
22.  Osvjetljenje mikrovalne pećnice ne smije se koristiti za drugu namijenu. 
23.  Uređaj se ne smije uključivati pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili odvojenog
       sustava s daljinskim upravljačem.
24.  Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su:
       •čajne kuhinje, uredi i druga radna okruženja;
       •agrokulturalna imanja,
       •hosteli, moteli i druga boravišta te
       •prenoćišta s polupansionom.
25.  Mikrovalna pećnica je namijenjena grijanju hrane ipića.  Bilo da se unutra griju hrana,
       odjeća, grijaći jastuk, papuče,spužva, vlažna odjeća ili slično, mogu nastati ozljede,
       plamen ili vatra. 
26.  Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim
       ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uzimajući u obzir da su
       prethodno upućeni u sigurno rukovanje uređajem i da razumiju moguće posljedice. 
27.  Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
28.  Djeca od 8 godina smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom
       odrasle osobe.
29.  Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina.
30.  Uređaj se ne smije uključivati pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili odvojenog
       sustava s daljinskim upravljačem.
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RAD

1)    Spojite kabel
       -Prije spajanja kabela, pobrinite se da je Timer
       na poziciji "0"
       -Nemojte blokirati ventilacijske otvore 
2)    Odložite hranu na okretni tanjur i zatvorite vrata - hrana se mora nalaziti u posudi 
3)    Odaberite željeni stupanj snage. 
4)    podešavanje Timera
       Ako je željeno vrijeme manje od 10 minuta, postavite Timer na više od 10 minuta,
       zatim okrenite na željeno vrijeme prema potrebi. 
5)    Nakon što je postavljeno željeno vrijeme, počinje kuhanje. 
       Ako je potrebno prekinuti proces kuhanja, jednostavno otvorite vrata u bilo kojem trenu
       i zatvorite ih kako biste nastavili. 
6)    Nakon završetka procesa kuhanja začut će se zvono, a unutarnje svjetlo u mikrovalnoj
       pećnici automatski će se ugasiti. Ako je hrana uklonjena, Timer mora biti vraćen na "0"
       kako bi se spriječio rad prazne mikrovalne pećnice. 

 



Posuda
za kuhanje

Da
Nikako keramika s metalnim rubom ili premazom
Korištenje

Ne koristiti za pripremanje mesa i kotleta
jer visoka temperatura može oštetiti foliju 

Mikrovalna pećnica Napomene
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UPUTE ZA PRIBOR 

Preporuča se upotreba posuđa prikladnog za mikrovalnu pećnicu.  Općenito, može se reći
kako je posuđe izrađeno od keramike, stakla ili plastike otporne na vrućinu pogodno za
mikrovalnu pećnicu.  Ne koristiti metalne posude za pripremanje hrane u mikrovalnoj
pećnici jer se mogu pojaviti iskre.  Možete se poslužiti dolje navedenom tablicom za
dodatne podatke. 

Ne Ne koristiti u mikrovalnoj pećnici. Valovi mikrovalne
pećnice ne mogu prodrijeti kroz metal.

Metalna posuda

Ne
Jedva otporno na toplinu. Ne smije se koristiti za 
kuhanje na visokoj temperaturi Premaz

Ne Slabo otporno na toplinu. Ne smije se koristiti za 
kuhanje na visokoj temperaturi 

Posuda od
bambus, drvo

i papir

Da
Nije pogodno za dugo kuhanje u mikrovalnoj pećnici 
Za korištenje 

Otporno na toplinu
Plastika

DaOtporno na toplinu
Staklo

NeRešetka roštilja

DaPlastična folija

Otporno na vatru
Keramika
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SAVJETI ZA KUHANJE
Sljedeći faktori mogu utjecati na rezultat kuhanja: 

Organizacija namirnica
Postaviti deblje slojeve na rub tanjura, a tanje prema centru i jednako rasporediti. 
Ako je moguće ne stavljati jedno na drugo.

Vrijeme kuhanja
Započeti kuhanje s postavljanjem kraćeg vremena od predviđenog, nakon proteka vremena
provjeriti napredak i produljiti prema potrebi.  Predugo kuhanje može uzrokovati dim i oštećenja. 

Ravnomjerno kuhati hranu
Namirnice kao što su piletina, hamburger ili odrezak okrenuti prilikom pripreme.
Ovisno o hrani, izmiješati jedanput ili dvaput tijekom pripreme izvana prema unutra. 

Mirovanje
Nakon završetka kuhanja hrane ostavite hranu u pećnici određeno vrijeme.  Na taj način
završava proces kuhanja, a hrana se postepeno hladi. 

Vrijeme kuhanja 
Stupanj pripreme može se odrediti prema boji i strukturi hrane: 
-Para izlazi s cijelog područja hrane, ne samo rubova. 
-Kosti peradi mogu se lako ukloniti. 
-Na mesu nema tragova krvi. 
-Riba je neprozina i može se lako rezati vilicom. 

Termo-posuđe
Ako se koristi vatrostalna posuda ili termo-posuda, uvijek treba koristiti izolaciju za toplinu,
npr. porculanski tanjur ispod navedene posude koji bi zaštitio okretni tanjur i okretni prsten
od moguće štete. 

Plastično pakiranje pogodno za mikrovalnu pećnicu
Prilikom kuhanja hrane s visokim udjelom masti, plastično pakiranje ne smije doći u doticaj
s hranom jer bi se moglo rastopiti. 

Plastično posuđe pogodno za mikrovalnu pećnicu 
Pojedino plastično posuđe pogodno za mikrovalnu pećnicu može biti neprikladno za hranu
s visokim udjelom masti ili šećera.  Osim toga, ne smije se prekoračiti vrijeme podgrijavanja
navedeno u uputama za korištenje mikrovalne pećnice.
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Tehničke specifikacije

Zbrinjavanje u otpad

Napajanje 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Ulazna snaga

Izlazna snaga

                             Simbol na uređaju označava da se proizvod se ne smije zbrinjavati u
                             komunalni otpad.Direktiva WEEE (engl.: Waste ofElectricaland Electronic
                             Equipment; njem.: Elektro- undElektronikgeräte-Abfall) o EE otpadu
                             (2012/19/EU) je donesena, kako bi se proizvodi reciklirali korištenjem
                             raspoloživih optimalnih procesa recikliranja te minimizirao utjecaj na okoliš,
tretirale opasne supstance i spriječilo nastajanje deponija otpada. Za više informacija o
zbrinjavanju i recikliranju ovog uređaja obratite se lokalnim vlastima.



Használati útmutató

Mikrohullámú sütő 
79070079

MW-20.638.6 



 Mikrohullámú sütő           MW-20.638.6        Magyar

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS GONDOSAN ŐRIZZE MEG
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos gépek használatánál mindig vegye figyelembe a következő
biztonsági előírásokat:
1.    A készülék első használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.
2.    Győződjön meg róla, hogy lakóhelyének hálózati feszültsége megegyezik a
       készülék típustábláján feltüntetett feszültséggel. A fali dugaljnak szabályszerűen
       földelve kell lennie.
3.    A készülékben keletkező tűz elkerülésének érdekében:
       a.Ne főzze túl sokáig az ételeket.
       b.Távolítsa el a papír vagy műanyag tasakok kötözőcérnáit, mielőtt beteszi
       a tasakot a sütőbe. 
       c.Ne melegítsen a sütőben sütőolajat vagy -zsírt, mivel az olaj/zsír hőmérsékletét
       nem lehet szabályozni.
       d.Használat után az ételmaradékok és zsír eltávolításához a hullámvezető tetőt
       nedves ronggyal törölje le, majd törölje szárazra. A zsírlerakódások túlhevülhetnek
       és füstölni kezdhetnek vagy tüzet okozhatnak.
       e. Ha a sütő tartalma füstölni kezd vagy kigyullad, tartsa csukva a sütő ajtaját,
       kapcsolja ki a sütőt és válassza le az áramkörről.
       f. Mindig felügyelje a sütőt, ha a sütőbe papír vagy műanyag edényt helyezett,
       mivel ezek az anyagok kigyulladhatnak.
4.    A robbanás és hirtelen kifutás veszélyének csökkentése érdekében:
       a.VIGYÁZAT: Folyadékokat és egyéb élelmiszereket ne melegítsen zárt fedelű
       edényben, mert felrobbanhatnak; cumisüvegek csavaros kupakkal vagy szívókával
       zárt edénynek számítanak.
       b.Használjon széles nyílású edényeket és a főtt folyadékokat ne vegye ki azonnal.
       Hagyjon eltelni néhány másodpercet, mielőtt ezeket kiveszi, hogy elkerülje a
       folyadékok forráskésés által okozott késleltetett felfutását.
       c.A krumplit, kolbászt és gesztenyét főzés előtt hámozza meg vagy vágja fel. Tojást
       a héjában, illetve keményre főzött tojást ne melegítsen a sütőben, mert
       felrobbanhatnak, még a készülék kikapcsolása után is.
       d.Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüveg vagy csőröspohár tartalmát
       keverje vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét. 
5.    Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a sérült kábelt a forgalmazón kívül
       az ügyfélszolgálat vagy egy szakember kicserélheti ki.
6.    Főzés után az edény nagyon forró. Az étel kivételéhez viseljen kesztyűt, a felszálló
       gőz által okozott esetleges égési sérülések megelőzése érdekében a gőzt irányítsa
       el keze és arca irányából.
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7.    A fedél vagy mikrózható műanyag csomagolás legtávolabb eső sarkát lassan emelje meg és
nyissa ki a pattogatott kukoricás vagy főzőtasakot az arcával ellentétes irányban.
8.    Így védi a forgótányért a töréstől:
       a. Tisztítás előtt hagyja kihűlni a forgótányért.
       b.A hideg forgótányérra ne helyezzen forró ételt vagy evőeszközt. 
       c.A forró forgótányérra ne helyezzen fagyasztott ételt vagy evőeszközt.
9.    Bizonyosodjon meg róla, hogy az evőeszközök főzés közben nem érintik a készülék
        belső falait.
10.  Csak mikrohullámú sütőbe tehető evőeszközöket használjon.
11.  Ne tároljon élelmiszert vagy egyéb tárgyat a sütőben.
12.  Ne használja a sütőt, ha nincs benne folyadék vagy élelmiszer. Ez kárt okozna a
       mikrohullámú sütőben.
13.  Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekeket felnőtteknek kell
       felügyelnie, mert magas hőmérséklet keletkezik.
14.  A gyártó által nem ajánlott tartozékok személyi sérülést okozhatnak.
15.  Ne használja szabadban.
16.  Őrizze meg ezt az útmutatót.
17.  FIGYELEM: Ha sérült az ajtó vagy az ajtó szigetelése, illetve maga a sütő, ne használja
       a sütőt, míg azt szakemberrel meg nem javíttatta. 
18.  FIGYELEM: Mindenki, kivéve szakemberek számára veszélyes olyan szerelési vagy
       karbantartási munkákat végezni, amelyek során leszerelésre kerülnek a védőlapok,
       amelyek meggátolják a mikrohullámú energia kiszabadulását;
19.  Füstképződés esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati dugót és tartsa
       csukva a mikrohullámú sütő ajtaját, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
20.  Ha italt melegít a mikrohullámú sütőben, forráskésés keletkezhet. Ezért óvatosan
       kezelje az edényt.
21.  A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon súrolószert vagy fém kaparót,
       mert ezek összekarcolhatják a felületet és az üveg anyagkifáradásához vezethetnek.
22.  A mikrohullámú sütő izzói nem alkalmasak más felhasználásra.
23.  A készülék nem alkalmas külső időzítő vagy távirányító segítségével történő irányításra.
24.  Az eszköz háztartási és hasonló környezetben történő felhasználásra készült, mint pl.:
      • Üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhákban;
      • mezőgazdasági birtokon,
      • szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei általi használatra;
      • panziókban.
25.  A sütő ételek és italok felmelegítésére való. Ha ételeket vagy ruhadarabokat szárít benne
      és meleg borogatást, mamuszt, szivacsot, nedves ruhadarabokat vagy hasonlót melegít
      benne, az sérülés- és gyulladásveszélyt jelenthet.
26.  A készüléket 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
       szellemi képességű személyek tapasztalat vagy tudás hiányában nem használhatják,
       kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy előzetes
       tájékoztatást kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell biztonságosan használni
       a készüléket, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.
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1.    Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ha a sütőt biztonsági fólia borítja,használat
       előtt ezt távolítsa el.Vizsgálja át alaposan a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés.
       Ha sérülést talál, azonnal értesítse a szállítót, vagy küldje vissza a készüléket a gyártó
       ügyfélszolgálati központjába.
2.    A mikrohullámú sütőket száraz és korróziót nem okozó környezetben helyezze el és
       védje a forróság és nedvesség, pl.gázégők vagy víztartályok elől.
3.    A megfelelő szellőzés érdekében mindig legyen legalább 10 cm távolság a mikrohullámú
       hátulja és a fal között,5 cm az oldala és a fal között, legalább 20 cm a teteje felett és
       legalább 85 cm a mikrohullámú és a padló között.
4.    A sütőt televízió- és rádiókészülékektől, illetve azok antennáitól távol helyezze el, hogy
       elkerülje a képzavarokat és a zajokat. A távolságnak 5 méternél nagyobbnak kell lennie.
5.    A készüléket úgy helyezze el, hogy a dugó jól hozzáférhető legyen és a megfelelő
       földelés kúszóáram esetére garantált legyen; az áramütés elkerülésének érdekében lánc
       alakú földelő sorozatot is le lehet fektetni.
6.    A mikrohullámú sütőt csukott ajtóval kell üzemeltetni.
7.    A mikrohullámú sütőt ne helyezze szekrénybe. A mikrohullámú sütőt szabadon álló
       használatra tervezték.
8.    A sütő hátoldalának egy fal felé kell mutatnia.

FIGYELEM: FORRÓ FELÜLET
Csak háztartási használatra

ÖSSZESZERELÉS

27.  Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
28.  Tisztítási- és karbantartási műveleteket gyermekek csak 8 éves kor felett és
       felügyelet mellett végezhetnek.
29.  A készülék és a hálózati kábel nem kerülhet 8 év alatti gyermekek kezébe.
30.  A készülék nem alkalmas külső időzítő vagy külön távirányító segítségével történő
       működtetésre.
31.  Veszélyek elkerülése érdekében a sérült kábelt a forgalmazón kívül az
       ügyfélszolgálat vagy egy szakember kicserélheti ki.
32.  Ne tisztítsa gőztisztítóval.
33.  Az ajtó vagy a külső oldalak felhevülhetnek a készülék használatakor.
34.  FIGYELEM: A készülék hozzáférhető részei használat közben nagyon felforrósodhatnak.
       Gyermekektől tartsa távol.
35.  Használat közben a készülék nagyon forróvá válik. Ügyeljen arra, hogy a belső
       fűtőelemeket ne érintse.
36.  A felületek használat közben nagyon felhevülnek.
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A sütőt rendszeresen tisztítsa meg és távolítsa el az ételmaradványokat.

TISZTÍTÁS
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ KARBANTARTÁSA

       VIGYÁZAT

1.    Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozókábelt az aljzatból. Tisztításhoz ne merítse a
       készüléket vízbe vagy más folyadékba.
2.    A tisztítás elhanyagolása a sütő felületeinek romlását okozhatja, mely a készülék
       élettartamát negatívan befolyásolhatja, továbbá veszélyhelyzetet is okozhat.
3.    A mikrohullámú sütő tisztításához soha ne használjon erős súrolószert, benzint,
       súrolóport vagy fém kefét.
4.    Ne távolítsa el a hullámvezető fedelet!
5.    Ha a mikrohullámú sütő hosszabb ideig használaton kívül volt, a sütőben kellemetlen
       szagok keletkezhetnek.Ezektől a következő 3 módszerrel tud megszabadulni:
       a.Helyezzen néhány citromszeletet egy csészébe és melegítse azt magas teljesítményt
       beállítva 2 - 3 percig.
       b.Helyezzen egy csésze vörös teát a sütőbe és magas teljesítményt beállítva melegítse fel.
       c.Helyezzen néhány narancshéjat a sütőbe és melegítse azokat magas teljesítményt
       beállítva 1 percig.
6.    FIGYELEM:   Gyermekek a sütőt felügyelet nélkül csak megfelelő útmutatással
       használhatják, ha biztonságosan tudják használni a sütőt és megértették a szakszerűtlen
       használat veszélyeit.

TIPPEK A TISZTÍTÁSHOZ
Az ajtószigetelés, a készülékház és az ezekhez
tartozó alkatrészek tisztítása:
Külső felületek:A készülékházat törölje át egy nedves, puha kendővel.
Ajtó: Az ajtó és ablak tisztításához nedves, puha kendőt használjon. Az ajtó szigetelését
és a hozzá tartozó alkatrészeket tisztítsa meg minden ételmaradéktól vagy ráfröccsent
szennytől.A vezérlőegységet egy enyhén nedves, puha kendővel törölje le.
Belső falak: A készülékházat törölje át egy nedves, puha kendővel.Törölje tisztára a
hullámvezető fedelet, és tisztítsa meg minden ráfröccsent ételmaradéktól.
Forgótányér/Forgógyűrű/Forgótengely:
Enyhén szappanos vízzel tisztítsa.
Tiszta vízzel öblítse le és hagyja alaposan megszáradni.

 VIGYÁZAT

9.    Gyártási maradékok vagy a készülékházban található olajok, illetve fűtőelemek miatt
       lehetséges, hogy enyhe szag vagy akár füst keletkezik; ez normális és a készülék
       ismételt használatával elmúlik. Nyisson ki egy ajtót vagy ablakot, hogy megfelelő szellőzést
       biztosítson. Erősen javasolt egy pohár vizet a forgótányérra helyezni, a készüléket a
       legnagyobb hőfokra állítani és a készüléket néhány percre bekapcsolni. 
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FIGYELEM

1)Ajtóretesz
A mikrohullámú ajtaját szabályszerűen be kell zárni ahhoz, hogy a készülék működjön.
2)Ablak
Lehetővé teszi, hogy a sütő használója megnézze a mikrohullámú sütő tartalmának állapotát.
3)Forgótengely
Az üveg forgótányér egy tengelyen helyezkedik el. Az ezalatt található motor forgatja
a forgótányért.
4)Forgógyűrű
A forgótányér a forgógyűrű kerekein fekszik, amelyek a forgótányért tartják, hogy
egyensúlyban maradjon forgás közben.
5)Forgótányér
Az élelmiszert a forgótengelyre helyezzük, amely a készülék üzemelése közben forog.
Ez gondoskodik az ételek egyenletes megfőzéséről.
      FIGYELEM
-Először a forgógyűrűt helyezze be.
-A forgótányért tegye a forgótengelyre és bizonyosodjon meg róla, hogy helyesen van elhelyezve.
6)Vezérlőegység
Lásd a lent megadott részleteket (a vezérlőegységet előkészület nélkül lehet módosítani).
7)Hullámvezető fedél
A mikrohullámú sütő belsejében található,a vezérlőegység felőli oldalon.



Közepes

Közepesen alacsony

66% teljesítmény

40% teljesítmény

37% teljesítmény

17% teljesítmény

Kiolvasztás

Alacsony

TAz alábbi táblázatban információkat talál arról, hogy egyes élelmiszerek kiolvasztásához
milyen beállítás szükséges:

41

       FIGYELMEZTETÉS
Semmiképp ne távolítsa el a hullámvezető fedelet.

VEZÉRLŐEGYSÉG

1) Időzítő
-A maximálisan beállítható főzési idő 30 perc.
-Ha az időzítő lejár, visszatér a nullás pozícióba és
hangjelzés szólal meg.

2) Funkció-/teljesítményszabályzó
Hat teljesítményfokozat áll rendelkezésre:

Közepesen magas 85% teljesítmény

Magas 100% teljesítmény

Hús

SÚLYTARTOMÁNY

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

KIOLVASZTÁSI IDŐTARTAM

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Szárnyas

Tenger gyümölcsei

(lassú főzés)

(italok vagy levesek)

(kiolvasztás)

(normál főzés)

(turbófőzés)

(melegen tartás)
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HASZNÁLAT

1)    Dugja be a kábelt
       -A kábel csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az időzítő a „0” pozícióban van
       -Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat
2)    Az ételt helyezze az üveg forgótányérra és zárja be az ajtót - az ételnek ehhez valamilyen
       tartályban kell lennie
3)    Válassza ki a kívánt teljesítményfokozatot:
4)    Állítsa be az időzítőt Ha a kívánt idő kevesebb, mint 10 perc, az időzítőgombot először
       fordítsa túl 10 percen, majd vissza akívánt időbeállításig.
5)    Ha a kívánt időt beállította, a főzés elindul.Ha működés közben meg akarja szakítani
       a folyamatot, bármikor nyissa ki az ajtót, a folytatáshoz pedig csukja be újra.
6)    A főzési folyamat végeztével megszólal a hangjelzés és a sütő belső világítása
       automatikusan bekapcsolódik.Ha az ételt a főzési folyamat vége előtt veszi ki,
       az időzítőt „0” pozícióba kell állítani, hogy a mikrohullámú sütő ne üzemeljen tovább üresen.

 



7.    A fedél vagy mikrózható műanyag csomagolás legtávolabb eső sarkát lassan emelje meg és
nyissa ki a pattogatott kukoricás vagy főzőtasakot az arcával ellentétes irányban.
8.    Így védi a forgótányért a töréstől:
       a. Tisztítás előtt hagyja kihűlni a forgótányért.
       b.A hideg forgótányérra ne helyezzen forró ételt vagy evőeszközt. 
       c.A forró forgótányérra ne helyezzen fagyasztott ételt vagy evőeszközt.
9.    Bizonyosodjon meg róla, hogy az evőeszközök főzés közben nem érintik a készülék
        belső falait.
10.  Csak mikrohullámú sütőbe tehető evőeszközöket használjon.
11.  Ne tároljon élelmiszert vagy egyéb tárgyat a sütőben.
12.  Ne használja a sütőt, ha nincs benne folyadék vagy élelmiszer. Ez kárt okozna a
       mikrohullámú sütőben.
13.  Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, gyermekeket felnőtteknek kell
       felügyelnie, mert magas hőmérséklet keletkezik.
14.  A gyártó által nem ajánlott tartozékok személyi sérülést okozhatnak.
15.  Ne használja szabadban.
16.  Őrizze meg ezt az útmutatót.
17.  FIGYELEM: Ha sérült az ajtó vagy az ajtó szigetelése, illetve maga a sütő, ne használja
       a sütőt, míg azt szakemberrel meg nem javíttatta. 
18.  FIGYELEM: Mindenki, kivéve szakemberek számára veszélyes olyan szerelési vagy
       karbantartási munkákat végezni, amelyek során leszerelésre kerülnek a védőlapok,
       amelyek meggátolják a mikrohullámú energia kiszabadulását;
19.  Füstképződés esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati dugót és tartsa
       csukva a mikrohullámú sütő ajtaját, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
20.  Ha italt melegít a mikrohullámú sütőben, forráskésés keletkezhet. Ezért óvatosan
       kezelje az edényt.
21.  A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon súrolószert vagy fém kaparót,
       mert ezek összekarcolhatják a felületet és az üveg anyagkifáradásához vezethetnek.
22.  A mikrohullámú sütő izzói nem alkalmasak más felhasználásra.
23.  A készülék nem alkalmas külső időzítő vagy távirányító segítségével történő irányításra.
24.  Az eszköz háztartási és hasonló környezetben történő felhasználásra készült, mint pl.:
      • Üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhákban;
      • mezőgazdasági birtokon,
      • szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei általi használatra;
      • panziókban.
25.  A sütő ételek és italok felmelegítésére való. Ha ételeket vagy ruhadarabokat szárít benne
      és meleg borogatást, mamuszt, szivacsot, nedves ruhadarabokat vagy hasonlót melegít
      benne, az sérülés- és gyulladásveszélyt jelenthet.
26.  A készüléket 8 éven felüli gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
       szellemi képességű személyek tapasztalat vagy tudás hiányában nem használhatják,
       kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy előzetes
       tájékoztatást kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell biztonságosan használni
       a készüléket, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.

Edény
anyaga

Igen
Fémszegéllyel vagy mázzal nem
használható

Ne használja hús vagy karaj főzésére,
mert a magas hőmérséklet a fólia sérülését okozhatja

Mikrohullámú Megjegyzések
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IRÁNYELVEK EVŐESZKÖZÖKHÖZ 

Erősen ajánlott olyan edények használata, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való
melegítésre. Általánosságban elmondható, hogy a hőálló kerámiából, üvegből vagy műanyagból
készült edények alkalmasak a mikrohullámú sütőben való melegítésre. A mikrohullámú sütőben
ne használjon főzéshez vagy kombinált főzéshez fém edényt, mert ezek szikrázni kezdhetnek.
Az alábbi táblázatban információkat talál az anyagok alkalmasságáról:

Nem Ne használja a mikrohullámú sütőben. 
A mikrohullámok nem tudnak áthatolni a fémen.

Fémedény

Nem
Kevéssé hőálló. Nem használható magas hőfokú
főzésre.Lakkozás

Nem Kevéssé hőálló. Nem használható magas hőfokú
főzésre.

Edény
bambuszból, fából

és papírból

Igen
Ne használja hosszú főzésre a
mikrohullámú sütőben

Hőálló
műanyag

IgenHőálló
üveg

NemGrillrács

IgenMűanyag fólia

Hőálló
kerámia
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TIPPEK FŐZÉSHEZ
A következő szempontok befolyásolhatják a főzés eredményét:

Élelmiszerek elrendezése
A vastagabb darabokat a tányér szélén, a vékonyabbakat a közepén helyezze el egyenletesen.
Ha  lehet, ne helyezze egymásra a darabokat.

Főzési idők
A főzést kezdje rövid időbeállítással, az idő lejárta után ellenőrizze az ételt és tényleges
szükség esetén hosszabbítsa meg az időt. A túlfőzés füsthöz és égési sérülésekhez vezethet.

Az élelmiszer egyenletes főzése
Csirkét, hamburgert, steaket és hasonlókat egyszer fordítson meg a főzés közben.
Élelmiszertől függően és adott esetben elkészítés közben egyszer-kétszer keverje meg
kívülről befelé.

Pihentetés
A főzési idő letelte után az ételt egy ideig hagyja pihenni a sütőben. Ezáltal befejeződik a főzési
folyamat és lehetővé válik a fokozatos lehűlés.

Elkészítési fokozatok
Az étel színéből és konzisztenciájából lehet megállapítani az elkészítés fokozatát: 
-Az étel minden része gőzölög, nem csak a szélei.
-A szárnyast könnyen ki lehet csontozni.
-A disznóhús és szárnyas nyomokban sem véres.
-A hal nem átlátszó és villával könnyen darabolható.

Barnító edények
Ha barnító edényt vagy önmelegítő edényt használ, mindig helyezzen alá hőálló szigetelőt,
pl. porcelántálat, hogy megvédje a forgótányért és a forgógyűrűt a sérülésektől.

Mikrohullámúba tehető műanyag csomagolások
Magas zsírtartalmú élelmiszerek főzésekor a műanyag csomagolás nem érintkezhet
azételekkel, mert megolvadhat.

Mikrohullámúba tehető műanyag evőeszköz
Egyes mikrohullámúba tehető műanyag főzőeszközök magas zsír- vagy cukortartalmú
ételek főzésére alkalmatlan lehetnek. Ezen kívül az edény használati útmutatójában
megadott előfűtési időt nem szabad túllépni.
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Technikai részletek

Áramtalanítás

Hálózati feszültség 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Bemeneti feszültség

Kimeneti teljesítmény

                             Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos hulladékot nem szabad a
                             háztartási szeméttel együtt kidobni.A WEEE-irányelv (angolul: Waste of
                             Electrical and ElectronicEquipment; magyarul: Elektromos és Elektronikai
                             Berendezések Hulladékai) (2012/19/EU) annak érdekében született, hogy
                             a készülékeket a lehető legjobb újrahasznosítási technikákkal dolgozzák fel,
a környezetre gyakorolt hatás csökkenjen, a veszélyes anyagokat megfelelő kezelést kapjanak
és ne keletkezzenek új hulladéklerakó helyek. További információkat az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak helyes kezeléséről a helyi illetékes hatóságoknál
kaphat. 



Návod na použitie
Návod na obsluhu

Mirkovlnná rúra 
79070079

MW-20.638.6 



 Mikrovlnná rúra           MW-20.638.6     Slovensky

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE PREČÍTAJTE
STAROSTLIVO USCHOVAJTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali
dodržiavať tieto základné opatrenia:
1.    Pred použitím si prečítajte  všetky pokyny.
2.    Uistite sa, že napätie vašej obytnej oblasti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom 
       štítku zariadenia. Zásuvka v stene musí byť správne uzemnená.
3.    Aby ste predišli riziku vzniku požiaru v mikrovlnnej rúre:
       a.Nevarte jedlo príliš dlho.
       b.Pred vložením vreciek do rúry odstráňte špagát z papierových alebo plastových
       vrecúšok.
       c.Nezohrievajte olej alebo tuk, pretože teplotu oleja / tuku nie je možné regulovať.
       d.Po použití navlhčite kryt vlnovodu vlhkou handričkou a osušte ju, aby ste odstránili
       jedlo a mastnotu. Tukové usadeniny sa môžu prehriať, dymiť alebo spôsobiť požiar.
       e.Ak obsah rúry dymí alebo horí, zatvorte dvierka rúry na pečenie, vypnite rúru a odpojte
       od elektrickej siete.
       f.Ak sa jedlo ohrieva v plastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor na rúru,
       pretože obsah sa môže vznietiť.
4.    Aby sa znížilo riziko výbuchu a náhleho prevarenia:
       a.UPOZORNENIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých
       nádobách, pretože môžu explodovať; detské fľaše so skrutkovacím uzáverom,
       alebo cumlíkom sú považované za uzavreté nádoby.
       b.Používajte otvorené nádoby a tekutiny hneď nevylievajte. Pred odstránením
       by  malo uplynúť niekoľko sekúnd, aby ste predišli riziku oneskoreného stúpania
       kvapaliny varením.
       c.Ošúpte zemiaky, párky a gaštany pred varením alebo nakrájajte na kúsky.
       Vajcia v škrupine a celé varené vajcia by sa nemali ohrievať v mikrovlnnej rúre,
       pretože môžu explodovať aj po vypnutí mikrovlnnej rúry.
       d.Obsah detských fliaš musí byť premiešaný alebo pretrepaný a pred
       konzumovaním musí byť skontrolovaná teplota, aby sa zabránilo obareniu.
5.    Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný personál
       alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
6.    Po varení je nádoba veľmi horúca. Pri vyberaní jedla noste rukavice, tým zabránite
       obareniu tváre a rúk pri úniku pary.
7.    Pomaly zdvihnite najvzdialenejší roh veka alebo mikrovlnného plastového obalu a
       otvorte popcorn alebo varné vrecká smerom od tváre.
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8.    Ochrana otočného taniera pred prasknutím:  
       a.Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
       b.Na studený otočný tanier neklaďte horúce potraviny ani náradie.
       c.Na horúci otočný tanier nekladieme žiadne zmrazené potraviny a kuchynské náradie.
9.    Uistite sa, že sa náradie počas varenia nedotýka vnútorných stien.
10.  Používajte iba náradie, ktoré je vhodné na použitie do mikrovlnných rúr.
11.  Neskladujte potraviny ani iné predmety v rúre.
12.  Nepoužívajte rúru, ak v nej nie sú žiadne tekutiny alebo potraviny. Toto by poškodilo rúru.
13.  Ak sa zariadenie používa v kombinovanom režime, deti by mali byť pod dohladom
       dospelého,môže dôjsť k zvýšeniu teploty.
14.  Príslušenstvo neodporúčané výrobcom môže  spôsobiť zranenie osôb.
15.  Nepoužívajte ho vonku.
16.  Uchovajte si tento návod.
17.  UPOZORNENIE:V prípade poškodenia dverí alebo tesnenia dverí ak aj poškodenia
       samotnej rúry nesmie byť rúra prevádzkovaná, kým ju  neopraví špecialista.
18.  UPOZORNENIE: pre každého okrem kvalifikovanej osoby je nebezpečné vykonať
       údržbárske alebo opravárenské práce zahŕňajúce odstránenie ochranných krytov,
       ktoré zabraňujú uvoľneniu mirkovlnnej energie
19.  V prípade dymu vypnite spotrebič, odpojte spotrebič od elektrickej siete a dvierka
       nechajte zatvorené, aby ste mohli      potlačiť akýkoľvek plameň.
20.  Ak sa nápoje zohrievajú v mikrovlnnej rúre, môže dôjsť k varu. Preto starostlivo
       manipulujte s nádobou.
21.  Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok
       rúry, pretože môžu poškriabať povrch a spôsobiť opotrebovanie materiálu na skle.
22.  Lampa mikrovlnnej rúry nie je určená na iné použitie.
23.  Prístroj nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného
       diaľkového ovládania.
24.  Toto zariadenie je určené na domáce použitie,  ako napríklad:
       • personálne kuchyne v obchodoch, kancelárie a iné pracovné prostredie;
       • poľnohospodárske nehnuteľnosti,
       • cez zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
       • penzióny s raňajkami.
25.  Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedál a nápojov. Sušenie potravín, oblečenia
       a tepelných vankúšikov, papuče, špongie, vlhké oblečenie a podobne môže mať za
       následok zranenie, alebo požiar.
26.  Tento prístroj môžu používať detí staršie ako osem rokov ako aj osoby s obmedzenými
       fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom
       skúseností a vedomostí za predpokladu, že boli poučené o bezpečnom používaní
       prístroja a porozumeli ním súvisiacim rizikám.
27.  Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
28.  Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky,
       regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.
29.  Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú
       trvalo pod dozorom.
30.  Prístroj nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo samostatným
       diaľkovým ovládaním.
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1.    Odstráňte všetok obalový materiál. Ak je rúra pokrytá ochrannou fóliou, pred použitím
       ju odbalte.Starostlivo skontrolujte poškodenie. Ak je to možné, ihneď to oznámte
       dodávateľovi alebo zašlite zariadenie do servisného strediska výrobcu.
2.    Mikrovlnné rúry by mali byť umiestnené v suchom a nekorozívnom prostredí mimo
       dosahu tepla a vlhkosti, ako napríklad: sporáky alebo vodné nádoby.
3.    Aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu, vzdialenosť zadnej strany mikrovlnnej
       rúry od steny musí byť aspoň 10 cm,bočná stena najmenej 5 cm od steny, voľný priestor
       nad vrcholom minimálne 20 cm a vzdialenosť mikrovlnnej rúry k zemi najmenej 85 cm.
4.    Rúru umiestnite mimo dosahu televízneho alebo rozhlasového zariadenia alebo jeho
       antény, aby ste predišli rušeniu obrazu alebo šumu. Vzdialenosť by mala byť väčšia ako
       5 metrov.
5.    Prístroj musí byť inštalovaný takým spôsobom, aby bola zástrčka prístupná a aby sa
       zabezpečilo dobré uzemnenie v prípade únikového prúdu; aby sa zabránilo úrazu
       elektrickým prúdom, môže byť nastavená zemná slučka.
6.    Mikrovlnná rúra musí byť ovládaná so zatvorenými dvierkami.
7.    Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke. Mikrovlnná rúra je určená ako
       voľne stojaca.
8.    Zadná strana rúry musí smerovať k stene.
9.    Kvôli  zvyškom alebo olejom v rúre alebo v ohrievacom telese sa zvyčajne
       vyskytuje mierny zápach alebo dokonca nejaký dym; je to normálne a vzniká po
       viacerých použitiach. Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabezpečili dobré vetranie.
       Dôrazne odporúčame položiť šálku vody na točňu, nastaviť najvyššiu teplotu a zapnúť
       spotrebič niekoľko minút.

INŠTALÁCIA

POZOR: HORÚCI POVRCH
Len na použitie v domácnosti

31.  V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť vymenený výrobcom,
       zástupcom zákazníckeho servisu alebo inou kvalifikovanou osobou, aby nedošlo
       k úrazu
32.  Parný čistič sa nesmie používať.
33.  Dvere alebo vonkajšie strany sa môžu počas prevádzky jednotky zahriať.
34.  UPOZORNENIE: Dostupné časti by sa mohli byť počas používania prehriať.
       Držte svoje deti ďalej.
35.  Počas používania sa zariadenie zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vnútorných
       ohrievacích prvkov.
36.  Počas používania sa povrchy zahrievajú.
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1.    Pred čistením odpojte napájací kábel od elektrickej siete. Prístroj neponárajte do vody
       alebo iných kvapalín na čistenie.
2.    Ak nebudete rúru udržiavať v čistote, môže dôjsť k poškodeniu povrchu rúry, čo by
       mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť rúry a mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo.
3.    Na čistenie častí zariadenia nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, benzín,
       čistiaci prášok alebo kovové kefy.
4.    Neodstraňujte kryt vlnovodu.
5.    Ak sa mikrovlnná rúra dlhší čas nepoužíva, môžu sa v rúre vyskytnúť nepríjemné zápachy.
       Môžu sa odstrániť pomocou nasledujúcich 3 spôsobov:
       a.Vložte niekoľko plátkov citróna do šálky a zahrejte ich na vysoký výkon počas 2-3 minút.
       b.Vložte šálku červeného čaju do rúry a ohrejte ho na vysoký výkon.
       c. Do rúry položte niekoľko pomarančových šupiek a zahrejte pri vysokom výkone
       počas 1 minúty.
6.    UPOZORNENIE:Deti môžu rúru používať bez dohľadu,  len ak boli poskytnuté
       dostatočné pokyny, aby dieťa mohlo používať rúru bezpečne a pochopiť
       nebezpečenstvo nesprávneho použitia;

                               TIPY NA ČISTENIE
Ako čistiť tesnenie dverí, kryt a príslušné časti:
Vonkajšie povrchy:Utrite kryt vlhkou, mäkkou handričkou .
Dvierka: Na čistenie dverí a okien použite vlhkú, mäkkú handričku .
Odstráňte akékoľvek zvyšky jedla alebo postriekania z dverí a iných súvisiacich častí.
Ovládací panel utrite mierne navlhčenou jemnou handričkou.
Vnútorná stena:Utrite kryt vlhkou, jemnou handričkou.Očistite kryt vlnovodu
a vyčistite ho od zvyškov jedla.
Otočný tanier/otočný kruh/otočná os:
Čistiť s jemnou čistiacou penou.Umyte čistou vodou a dôkladne utrite dosucha.
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Rúra musí byť pravidelne čistená a ponechaná v bezchybnom stave.

ČISTENIE
STAROSTLIVOSŤ O MIRKOVLNNÚ RÚRU

      POZOR

1.    Pred čistením odpojte napájací kábel od elektrickej siete. Prístroj neponárajte do vody
       alebo iných kvapalín na čistenie.
2.    Ak nebudete rúru udržiavať v čistote, môže dôjsť k poškodeniu povrchu rúry, čo by
       mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť rúry a mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo.
3.    Na čistenie častí zariadenia nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, benzín,
       čistiaci prášok alebo kovové kefy.
4.    Neodstraňujte kryt vlnovodu.
5.    Ak sa mikrovlnná rúra dlhší čas nepoužíva, môžu sa v rúre vyskytnúť nepríjemné zápachy.
       Môžu sa odstrániť pomocou nasledujúcich 3 spôsobov:
       a.Vložte niekoľko plátkov citróna do šálky a zahrejte ich na vysoký výkon počas 2-3 minút.
       b.Vložte šálku červeného čaju do rúry a ohrejte ho na vysoký výkon.
       c. Do rúry položte niekoľko pomarančových šupiek a zahrejte pri vysokom výkone
       počas 1 minúty.
6.    UPOZORNENIE:Deti môžu rúru používať bez dohľadu,  len ak boli poskytnuté
       dostatočné pokyny, aby dieťa mohlo používať rúru bezpečne a pochopiť
       nebezpečenstvo nesprávneho použitia;

                               TIPY NA ČISTENIE
Ako čistiť tesnenie dverí, kryt a príslušné časti:
Vonkajšie povrchy:Utrite kryt vlhkou, mäkkou handričkou .
Dvierka: Na čistenie dverí a okien použite vlhkú, mäkkú handričku .
Odstráňte akékoľvek zvyšky jedla alebo postriekania z dverí a iných súvisiacich častí.
Ovládací panel utrite mierne navlhčenou jemnou handričkou.
Vnútorná stena:Utrite kryt vlhkou, jemnou handričkou.Očistite kryt vlnovodu
a vyčistite ho od zvyškov jedla.
Otočný tanier/otočný kruh/otočná os:
Čistiť s jemnou čistiacou penou.Umyte čistou vodou a dôkladne utrite dosucha.

 UPOZORNENIE
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POPIS VÝROBKU

1)Zamykanie
Dvierka mikrovlnnej rúry musia byť správne uzatvorené, aby jednotka fungovala.
2)Priehľadné okno
Umožňuje prevádzkovateľovi zobraziť stav obsahu.
3)Otočná os 
Otočný tanier zo skla sedí na osi.  Motor nižšie otáča otočný tanier.
4)Otočný kruh
Otočný tanier je umiestnený na rotačných kolieskach, ktoré slúžia ako držiak pre otočný tanier,
takže zostáva vyvážený v rotačnom pohybe.
5)Otočný tanier
Jedlo sa nachádza na otočnom tanieri, ktorý sa počas prevádzky otáča, čo zabezpečuje
rovnomerné varenie jedla.
      POZOR
-Najprv zasuňte otočný krúžok.
-Umiestnite otočný tanier na os otáčania a uistite sa,
že je správne zarovnaný.
6)Ovládací panel 
Pozrite si podrobnosti nižšie (ovládací panel sa môže zmeniť bez upozornenia).
7)Kryt vlnovodu
Toto je umiestnené vo vnútri mikrovlnnej rúry na stene ovládacieho panela.
 



STREDNÝ

Stredne-nízky

Rozmrazovanie

Nízky

Stredne-vysoký

VYSOKÝ

Mirkovlnná rúra 
79070079

MW-20.638.6 

Výkon 66%

Výkon 40%

Výkon 37%

Výkon 17%

Nasledujúca tabuľka poskytuje referenčné časy rozmrazovania pre rôzne potraviny:
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       UPOZORNENIE
Nikdy neodstraňujte kryt vlnovodu

OVLÁDACÍ PANEL

1) Časovač
-Maximálna doba varenia je 30 minút
-Po vypršaní časovača sa vráti do nulovej polohy
a zaznie zvonenie.

2)  Funkcia / výkonový ovládač
K dispozícii je šesť úrovní výkonu:

Výkon 85%

Výkon 100%

Mäso

ROZSAH HMOTNOSTI

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

ČAS ROZMRAZOVANIA

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Hydina

Morské plody

(pomalé varenie)

(nápoje alebo polievky)

(rozmrazovanie)

(normálne varenie)

(turbokuchár)

(udržiavať teplé)
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Prevádzka

1)    Pripojte kábel
       -Pred pripojením kábla skontrolujte, či je časovač zapnutý na pozíciu “0” 
       -Neblokujte ventilačné otvory
2)    Umiestnite jedlo na otočný tanier a zatvorte dvierka - potraviny musia byť v nádobe.
3)    Vyberte požadovanú úroveň výkonu.
4)    Nastavenie časovača Ak je požadovaný čas kratší ako 10 minút, nastavte časový
       spínač do polohy dlhšej ako 10 minút a potom späť na požadované nastavenie času.
5)    Po nastavení požadovaného času začne proces varenia.Ak sa proces musí medzičasom
       prerušiť, jednoducho otvorte dvere a znova ho zatvorte, aby ste mohli pokračovať.
6)    Po dokončení procesu varenia zaznie zvonenie a vnútorné osvetlenie mikrovlnnej rúry
       sa automaticky zapne.Ak je jedlo vybrané pred dokončením varenia, časovač musí byť
       nastavený na hodnotu "0", aby sa zabránilo vybitiu mirkovlnej rúry.

 



Pomôcky
Materiál

áno
V žiadnom prípade sa nepoužíva glazúrovaná
keramika alebo keramika s kovovou hranou

Nepoužívajte na varenie mäsa a kotliet, pretože
vysoká teplota môže poškodiť fóliu

Mikrovlnná rúra Poznámky
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USMERNENIE PRE URČENIE 

Dôrazne sa odporúča použiť nádoby vhodné na varenie v mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti
možno povedať, že nádoby vyrobené z tepelne odolnej keramiky, skla alebo plastu sú vhodné
na mikrovlnné varenie. Nepoužívajte kovové nádoby na varenie alebo varenie v mikrovlnnej rúre,
pretože by vznikali iskry. Môžete použiť referenčnú tabuľku nižšie. 

nie Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre. Do mikrovlnnej rúry 
nemôže preniknúť kov.

Kovová nádoba

nie
Málo odolné voči teplu. Nepoužíva sa pri varení
s vysokými teplotamiLakovanie

nie Málo odolné voči teplu. Nie je možné použiť na varenie 
pri vysokých teplotách

Nádoba z
bambusu, dreva

a papiera

áno nemôže sa použiť pri dlhom vareníTepelne odolný
plast

ánoŽiaruvzdorné
sklo

nieGrilovací podstavec

ánoPlastová fólia

Žiaruvzdorná
keramika
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TIPY PRI VARENÍ
Nasledujúce faktory môžu mať vplyv na výsledok varenia:

Usporiadanie potravín
Umiestnite hrubšie oblasti na okraj dosky a tenšie časti smerom k stredu a rozdeľte rovnomerne.
Ak je možné, neprekládajte cez seba.

Čas varenia
Začnite čas varenia s krátkym nastavením času, skontrolujte po uplynutí času a predĺžte podľa
aktuálnej potreby. Prevarenie môže viesť k dymu a spáleniu.

Jedlo pripravte rovnomerne
Pokrmy ako kurča, hamburger alebo steak sa musia počas prípravy aspoň jedenkrát otočiť.
V závislosti od jedla a podľa potreby premiešajte raz alebo dvakrát počas prípravy z vonku
do vnútra.

Doba odpočinku
Po uplynutí doby varenia nechajte jedlo v rúre v primeranom čase. Tým sa dokončí proces
pečenia a umožňuje postupné chladenie.

Príprava
Na základe farby a konzistencie je možné určiť úroveň varenia jedla:
-Para pochádza zo všetkých oblastí potravín, nielen okrajov.
-Hydinové kosti je možné ľahko odstrániť.
-Prasa a hydina nevykazujú žiadne stopy krvi.
-Ryby sú nepriehľadné a môžu sa ľahko rezať vidličkou.

Zapekacie nádoby
Ak sa používa zapekacia alebo samoohrevná nádoba, vždy používajte tepelne odolnú izoláciu,
napr.: porcelánovú dosku na ochranu obalu a otočného krúžku pred poškodením.

Plastové obaly odolné voči mikrovlnným rúram
Pri varení potravín s vysokým obsahom tuku sa plastové obaly nesmú dostať do kontaktu
s potravinami, pretože by sa roztopili.

Plastové nádoby odolné voči mikrovlnným rúram
Niektoré riady určené na varenie v mikrovlnnej rúre nemusia byť vhodné na varenie potravín
s vysokým obsahom tuku alebo cukru. Okrem toho nesmie byť prekročený čas ohrievania
špecifikovaný v návode na použitie riadu.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Odstránenie

Sieťové napätie 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Príkon

Výkon

                             Tento symbol na výrobku znamená, že vaše elektrické alebo elektronické
                             zariadenia nesmú byť odstránené s domovým odpadom, ale musia byť
                             zlikvidované oddelene.WEEE-Smernica (z angl.: Odpad z elektrických
                             a elektronických zariadení; Slovensky: Elektrické a elektronické zariadenia
                             odpad) (2012/19 / EÚ) smernica bola založená za účelom poskytovania
produktov s využitím najlepších dostupných techník recyklácie, aby sa minimalizoval dopad
na životné prostredie, na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zabránilo sa ďalším
skládkam. Pre viac informácií o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení
a odpadu, sa obráťte na miestne úrady.



Navodila za uporabo

Mikrovalovna pečica 
79070079

MW-20.638.6 



 Mikrovalovna pečica           MW-20.638.6     Slovensko

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE
ZA POZNEJŠO  UPORABO.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati naslednje osnovne varnostne
ukrepe:
1.    Pred uporabo preberite celotna navodila.
2.    Zagotovite, da se napetost vašega električnega omrežja ujema z napetostjo,
       ki je navedena na napravi.Vtičnica mora biti ustrezno ozemljena.
3.    Za preprečevanje nevarnosti požara v ohišju pečice upoštevajte naslednje:
       a.Jedi ne kuhajte predolgo.
       b.Preden v mikrovalovno pečico položite papirnato ali plastično vrečko, odstranite
       vrvico, s katero je vrečka zavezana.
       c.Ne segrevajte olja ali maščobe za cvrtje, saj temperature olja oziroma maščobe
       ni mogoče nadzorovati.
       d.Po uporabi obrišite pokrov valovoda z vlažno krpo in ga nato do suhega obrišite,
       da odstranite ostanke hrane in maščobo. Ostanki maščobe lahko privedejo do
       pregrevanja, nastajanja dima ali celo povzročijo požar.
       e.Če se v pečici kadi ali se vsebina vname, pustite vrata mikrovalovne pečice zaprta,
       izklopite pečico in jo izklopite iz električnega omrežja.
       f.Če segrevate živila v plastični ali papirnati embalaži, imejte pečico pod stalnim
       nadzorom, saj se lahko vsebina vname.
4.    Opozorila glede nevarnosti eksplozije in nenadnega prekipevanja:
       a. OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah,
       saj lahko eksplodirajo;med zaprte posode spadajo tudi otroške stekleničke z
       navojem ali s cucljem.
       b.Uporabljajte posodo s širšo odprtino in kuhane tekočine ne vzemite takoj iz pečice.
       Preden vzamete tekočino iz pečice, morate počakati nekaj sekund, da preprečite
       nevarnost naknadnega kipenja tekočine.
       c.Krompir, klobase in kostanj morate pred kuhanjem olupiti ali narezati na kose.
       V mikrovalovni pečici ne smete segrevati jajc z lupino ali trdo kuhanih jajc, saj
       lahko eksplodirajo še potem, ko je mikrovalovna pečica že izklopljena.    
       d.Vsebino otroških stekleničk ali kozarčkov z otroško hrano morate premešati ali
       pretresti ter pred zaužitjem preveriti temperaturo, da preprečite opekline.
5.    Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser
       ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost električnega udara.
6.    Po kuhanju je posoda vroča. Pri jemanju jedi iz pečice uporabljajte kuhinjske
       rokavice. Paro, ki uhaja iz posode, usmerite stran od obraza in rok, da preprečite
       opekline.
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7.    Počasi dvignite najbolj oddaljen del pokrova ali plastične embalaže za mikrovalovno
       pečico in odprite vrečko s pokovko ali z drugo kuhano jedjo stran od svojega obraza.
8.    Da se vrtljivi krožnik ne bo razbil, upoštevajte naslednje: a. Pred čiščenjem počakajte,
       da se vrtljivi krožnik ohladi.
       b.Na hladen vrtljivi krožnik ne polagajte vročih jedi ali pripomočkov.
       c.Na vroč vrtljivi krožnik ne polagajte zamrznjenih jedi ali pripomočkov.
9.    Zagotovite, da se pripomočki med kuhanjem ne dotikajo notranjih sten pečice.
10.  Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
11.  V pečici ne shranjujte živil ali drugih predmetov.
12.  Pečice nikoli ne vklopite, če v njej ni nobene tekočine ali živil. To bi lahko poškodovalo pečico.
13.  Če se uporablja mikrovalovna pečica v kombiniranem načinu, morajo biti otroci pod
       nadzorom odrasle osebe, saj so temperature pri tem načinu zelo visoke.
14.  Dodatki, ki jih ni odobril proizvajalec, lahko privedejo do telesnih poškodb.
15.  Pečice ne uporabljajte na prostem.
16.  Shranite navodila.

17.  OPOZORILO: Če so vrata, zapah vrat ali sama mikrovalovna pečica poškodovani, pečice
       ne smete uporabljati, dokler je ne popravi usposobljen strokovnjak.
18.  OPOZORILO: Vzdrževanje ali popravila, ki vključujejo odstranjevanje zaščitnega pokrova,
       ki ščiti pred sproščanjem mikrovalovne energije, je nevarno za vsakogar, ki ni strokovnjak.
19.  Ob nastanku dima izklopite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite vrata zaprta, da
       zadušite morebitne plamene.
20.  Če v mikrovalovni pečici segrevate pijačo, lahko pride do naknadnega vrenja tekočine.
       Zato morate biti s posodo previdni.
21.  Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih pripomočkov za čiščenje ali
       kovinskega strgala, saj lahko opraskate površino in poškodujete steklo.
22.  Lučka v mikrovalovni pečici ni predvidena za uporabo v kakršne koli druge namene.
23.  Naprava ni predvidena za upravljanje z zunanjo stikalno uro ali z ločenim daljinskim
       upravljanjem.
24.  Ta naprava je predvidena za uporabo v gospodinjstvih in podobnih ustanovah, kot na primer:
       • v kuhinjah za zaposlene v podjetjih, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
       • na kmečkih turizmih,
       • za stranke v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč,
       • prenočišča z zajtrkom.
25.  Mikrovalovna pečica je predvidena za segrevanje jedi in pijač.Če v mikrovalovni pečici
       sušite kose oblačil ali segrevate grelne blazinice, copate, gobice, vlažna oblačila in
       podobno, se lahko predmeti vnamejo ali pride do poškodb ali požara.
26.  Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali
       duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko
       uporabljajo to napravo, če so dobili napotke za varno uporabo naprave in poznajo
       s tem povezane nevarnosti.
27.  Otroci se ne smejo igrati z napravo.
28.  Napravo lahko čistijo in vzdržujejo otroci, ki so starejši od osmih let in samo,
       če so pod nadzorom.
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1.    Odstranite celotno embalažo. Če je pečica prevlečena z zaščitno folijo, jo pred uporabo
       odstranite.Preverite, da je naprava nepoškodovana. Če opazite poškodbo, takoj obvestite
       dobavitelja ali napravo pošljite na servisni center proizvajalca.
2.    Mikrovalovno pečico postavite v suho, nekorozivno okolje, ki je zaščiteno pred vročino in
       vlago (npr. plinski gorilniki ali vodni rezervoarji).
3.    Da bi zagotovili zadostno zračenje, mora znašati razdalja od zadnje strani mikrovalovne
       pečice do stene najmanj 10 cm,ob straneh najmanj 5 cm, na zgornji strani najmanj 20 cm
       in razdalja mikrovalovne pečice do tal najmanj 85 cm.
4.    Pečica naj bo dovolj oddaljena od televizijskih in radijskih sprejemnikov ter njihovih anten,
       da preprečite motnje v sliki ali zvoku. Ta razdalja naj znaša več kot pet metrov.
5.    Naprava mora biti postavljena tako, da je vtič dostopen. Zagotovljena mora biti dobra
       ozemljitev za primer uhajalnega toka. Za preprečevanje električnega udara se lahko položi
       ozemljitvena zanka.
6.    Med uporabo morajo biti vrata mikrovalovne pečice zaprta.
7.    Mikrovalovne pečice ne smete postaviti v omaro. Mikrovalovna pečica je predvidena za
       prostostoječo uporabo.
8.    Hrbtna stran pečice mora biti usmerjena proti steni.
9.    Zaradi proizvodnih ostankov ali olj v ohišju pečice oziroma na grelnih elementih pride
       običajno do rahlega vonja ali celo dima, kar je normalno in se po nekajkratni uporabi ne、
       pojavlja več. Odprite vrata ali okno, da zagotovite dobro prezračevanje. Zelo priporočljivo
       je, da na vrtljivi krožnik postavite skodelico vode in nastavite najvišjo temperaturo ter
       napravo vklopite za več minut.

POZOR: VROČA POVRŠINA
Samo za uporabo v gospodinjstvih

PRIKLJUČITEV

29.  Naprava in kabel ne smeta v roke otrok, mlajših od osmih let.
30.  ni predvidena za upravljanje z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim daljinskim
       upravljanjem.
31.  Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen
       serviser ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
32.  Ne smete uporabiti parnega čistilnika.
33.  Vrata in zunanje strani se lahko segrejejo, ko naprava deluje.
34.  OPOZORILO: Med uporabo se lahko dostopni deli naprave segrejejo. Otroci naj bodo
       dovolj oddaljeni od naprave.
35.  Med uporabo se naprava segreje. Pozorni bodite, da se ne dotikate grelnih elementov
       v notranjosti naprave.
36.  Površine se med uporabo segrejejo.
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Pečico morate redno čistiti in odstranjevati ostanke jedi.

ČIŠČENJE
NEGA MIKROVALOVNE PEČICE
      
       POZOR

1.    Pred čiščenjem električni kabel izklopite z električnega omrežja. Naprave pri čiščenju nikoli
       ne potopite v vodo ali v druge tekočine.
2.    Če naprave ne čistite redno, se lahko poškoduje površina, kar lahko skrajša življenjsko
       dobo naprave in privede do nevarnih situacij.
3.    Za čiščenje delov naprave pod nobenim pogojem ne uporabljajte agresivnih čistilnih
       sredstev, bencina, abrazivnih čistil ali kovinskih ščetk.
4.    Ne odstranite pokrova valovoda.
5.    Če se mikrovalovna pečica dlje časa ne uporablja, lahko v notranjosti nastanejo neprijetne
       vonjave.Odstranite jih lahko na naslednje tri načine:
       a. V skodelico položite več rezin limone in jih segrevajte pri visoki moči za dve do tri minute.
       b. V pečico postavite skodelico rdečega čaja in jo segrevajte pri visoki moči.
       c. V pečico položite nekaj pomarančnih lupin in jih pri visoki moči segrevajte eno minuto.
6.    OPOZORILO: Otroci lahko pečico brez nadzora uporabljajo le, če je bilo poskrbljeno za
       primerna navodila, tako da lahko otrok varno uporablja pečico in razume nevarnosti, ki jih
       povzroči nepravilna uporaba.

NASVETI ZA ČIŠČENJE
Kako očistiti zapah vrat, ohišje in z njima povezane komponente:
Zunanje površine:Ohišje obrišite z vlažno in mehko krpo.
Vrata:  Uporabite vlažno in mehko krpo, če želite do čistega obrisati vrata in okno.
Z zapaha vrat in delov, ki sodijo zraven, očistite vse ostanke jedi oz. madeže.
Upravljalno polje obrišite z rahlo navlaženo mehko krpo.
Notranje stene:
Ohišje obrišite z vlažno in mehko krpo.Do čistega obrišite pokrov valovoda in očistite vse madeže.
Vrtljivi krožnik/vrtljivi obroč/vrtilna os:
Očistite z vodo in blagim detergentom za pomivanje.Izperite s čisto vodo in temeljito posušite.

 OPOZORILO
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NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA

1)Zapah vrat
Napravo lahko upravljate samo, če so vrata mikrovalovne pečice pravilno zaprta.
2)Okno
Omogoča uporabniku pogled na stanje znotraj pečice.
3)Vrtilna os
Vrtljivi krožnik iz stekla leži na osi. Motor pod njo vrti vrtljivi krožnik.
4)Vrtljivi obroč
Vrtljivi krožnik leži na kolescih vrtljivega obroča, ki služijo kot držala za vrtljivi krožnik, tako
da ta pri vrtenju ostane v ravnotežju.
5)Vrtljivi krožnik
Živila so na vrtljivem krožniku, ki se med delovanjem vrti, kar poskrbi za enakomerno
segrevanje jedi.
      POZOR
-Najprej vstavite vrtljivi obroč.
-Vrtljivi krožnik položite na vrtilno os in se prepričajte, da je pravilno poravnan.
6)Upravljalno polje
Glejte podrobnosti spodaj (upravljalna enota se lahko spremeni brez predhodne najave).
7)Pokrov valovoda
Ta se nahaja v notranjosti mikrovalovne pečice, na steni upravljalne enote.
 



Srednja

Srednja–nizka

Stopnja moči:66%

Stopnja moči:40%

Stopnja moči:37%

Stopnja moči:17%

Odmrzovanje

NIZKA

Spodnja tabela vsebuje referenčne čase za odmrzovanje različnih živil:
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       OPOZORILO
V nobenem primeru ne odstranite pokrova valovoda.

UPRAVLJALNO POLJE

1) Merilec časa
-Čas kuhanja se da nastaviti na največ 30 minut.
-Ko se merjenje časa izteče, se merilec časa vrne na ničlo in
oglasi se zvonec.

2) Nastavitev funkcij/moči
Na voljo je šest stopenj moči:

Srednja–visoka Stopnja moči:85%

VISOKA Stopnja moči:100%

Meso

TEŽA

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

ČAS ODMRZOVANJA

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Perutnina

Morski sadeži

(počasno kuhanje)

(pijače ali juhe)

(odmrzovanje)

(običajno kuhanje)

("turbo" kuhanje)

(ohranjanje toplote)
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DELOVANJE

1)    Priključite kabel.
       -Preden priključite kabel, preverite, da je merilec časa nastavljen na 0.
       -Reže za zračenje ne smejo biti blokirane.
2)    Jedi postavite na stekleni vrtljivi krožnik in zaprite vrata – pri tem morajo biti jedi v posodi.
3)    Izberite želeno stopnjo moči.
4)    Nastavite čas.Če želite, da je čas krajši od desetih minut, zavrtite gumb za nastavitev
       časa na več kot deset minut in ga nato obrnite nazaj na želeni čas.
5)    Ko je čas nastavljen, se prične kuhanje.Če je treba postopek vmes prekiniti, lahko kadar
       koli odprete vrata in nadaljujete s kuhanjem, ko vrata nazaj zaprete.
6)    Po končanem postopku kuhanja zazvoni in v notranjosti pečice se samodejno vklopi
       osvetlitev.Če jedi vzamete iz pečice, preden se zaključi postopek kuhanja, nastavite čas
       na 0, da preprečite vklop prazne mikrovalovne pečice.
 



Material
posode

Da
Ne uporabljajte keramike s kovinsko obrobo ali 
glazuro

Ne uporabljajte za kuhanje mesa in
kotletov, saj lahko visoka temperatura poškoduje folijo

Mikrovalovna pečica Opombe
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NASVETI ZA UPORABO PRIPOMOČKOV

Obvezno morate uporabljati posodo, ki je primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici. Praviloma
velja, da je posoda iz keramike, stekla ali umetne mase, ki je obstojna na visoke temperature,
primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici. Za kuhanje oziroma kombinirano kuhanje v
mikrovalovni pečici nikoli ne uporabljajte kovinske posode, saj lahko nastanejo iskre.
Za referenco lahko uporabite spodnjo tabelo.

Ne Ne uporabljajte v mikrovalovni pečici. Mikrovalovi
ne morejo skozi kovino.

Kovinske posode

Ne
Slaba obstojnost na vročino. Ne uporabljajte za
kuhanje pri visokih temperaturah.Lakirana posoda

Ne Slaba obstojnost na vročino. Ne uporabljajte za
kuhanje pri visokih temperaturah.

Posode iz
bambusa, lesa

in papirja

Da Ni primerna za daljše kuhanje v mikrovalovni pečici
Na vročino
obstojna

umetna masa

DaNa vročino
obstojno steklo

NeRešetka za žar

DaPlastična folija

Na vročino
obstojna
keramika
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NASVETI ZA KUHANJE
Spodnji dejavniki lahko vplivajo na rezultat kuhanja:

Razporejanje živil
Debelejše kose enakomerno razporedite na rob krožnika in tanjše kose proti sredini. Če je
mogoče, naj se kosi ne prekrivajo.

Čas kuhanja
Najprej nastavite krajši čas in jed po izteku časa preverite ter nato podaljšajte čas glede
na dejansko potrebo. Predolgo kuhanje bi lahko privedlo do dima in opeklin.

Enakomerno kuhanje jedi
Jedi, kot so piščanec, hamburger ali zrezek, morate med pripravo enkrat obrniti.
Glede na vrsto živila in če je mogoče, hrano med pripravo enkrat ali dvakrat premešajte iz
zunanje strani navznoter.

Mirovanje
Ko se čas kuhanja izteče, naj živila še nekaj časa počakajo v pečici. Tako se kuhanje zaključi
in se omogoči postopno ohlajanje.

Čas kuhanja
Glede na barvo in konsistenco živil lahko ugotovite, ali je hrana dovolj kuhana:
-Para hlapi iz vseh delov jedi in ne samo ob robovih.
-Kosti perutnine se lahko enostavno odstranijo.
-Svinjina in perutnina sta povsem brez ostankov krvi.
-Riba ni prozorna in jo je mogoče enostavno razkosati z vilicami.

Posoda za zapečenost jedi
Če uporabljate posebno posodo za zapečenost jedi v mikrovalovni pečici ali posodo s
samodejnim segrevanjem, morate spodaj vedno položiti na vročino obstojno podlago,
na primer porcelanast krožnik, da zaščitite vrtljivi krožnik in vrtljivi obroč pred poškodbami.

Plastična embalaža, primerna za mikrovalovno pečico
Pri kuhanju živil z visoko vsebnostjo maščobe plastična embalaža ne sme priti v stik z živili,
saj bi se plastika stopila.

Plastična posoda, primerna za mikrovalovno pečico
Nekatere plastične posode, ki so sicer primerne za mikrovalovno pečico,morda niso primerne
za kuhanje živil z visoko vsebnostjo maščobe in sladkorja. Ne prekoračite maksimalnega
časa segrevanja, ki je naveden v navodilih za uporabo posode.
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Tehnične specifikacije

Odstranjevanje

Omrežna napetost 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Vhodna električna moč

Izhodna moč

                             Ta simbol na izdelku pomeni, da svoje stare električne ali elektronske naprave
                             ne smete odstraniti med običajne gospodinjske odpadke.Direktiva o OEEO
                             (ang.: WEEE – WasteofElectricalandElectronicEquipment; slovensko:
                             odpadna električna in elektronska oprema) (2012/19/EU) je bila uvedena z
                             namenom predele izdelkov z optimalnimi tehnikami recikliranja, zmanjševanja
vpliva na okolje, predelave nevarnih snovi in preprečevanja širjenja deponij. Za nadaljnje
informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih odpadkov se obrnite na
ustrezne urade v svoji bližini.



Instrucțiuni de utilizare

Cuptor cu microunde 
79070079

MW-20.638.6 



 Cuptor cu microunde           MW-20.638.6     Română

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI
PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Următoarele măsuri fundamentale de precauție ar trebui luate
întotdeauna la utilizarea de aparate electronice:
1.    Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2.    Asiguraţi-vă că tensiunea de reţea din zona dumneavoastră rezidențială corespunde
       cu cea indicată pe plăcuța cu specificații tehnice de pe aparat. Priza de perete trebuie
       să fie împământată corespunzător.
3.    Pentru a evita riscul de incendiu în cavitatea cuptorului:
       a.nu gătiți mâncarea prea mult timp. 
       b.îndepărtați sforile pungilor de hârtie sau plastic înainte de a introduce aceste pungi în
       cuptorul cu microunde.
       c.nu încălziți ulei sau grăsime în cuptorul cu microunde, deoarece temperatura
       uleiului/grăsimii nu poate fi controlată.
       d.ștergeți capacul ghidului de undă cu o cârpă umedă după utilizare iar apoi cu o
       cârpă uscată, pentru a îndepărta resturile de mâncare și grăsime. Depunerile de
       grăsime pot duce la supraîncălzire, pot produce fum sau un incendiu.
       e.Dacă interiorul cuptorului  scoate fum sau ia foc, țineți ușa cuptorului închisă, opriți
       cuptorul și deconectați-l de la sursa de curent electric.
       f.Când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheați atent
       cuptorul cu microunde, deoarece conținutul ar putea lua foc.  
4.    Pentru diminuarea pericolului de explozie și a supraîncălzirii bruște:
       a. AVERTISMENT:  Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise
       ermetic, deoarece ar putea să explodeze; biberoanelecu capace filetate  sau tetine
       sunt considerate recipiente închise ermetic.
       b. Utilizați recipiente cu o deschidere mare și nu scoateți imediat lichidele fierte.
       Așteptați câteva secunde înainte de a le scoate pentru a preveni pericolul izbucnirii
       întârziate a lichidelor prin fierbere întârziată. 
       c.Înainte de a fierbe cartofi, cârnați sau castane decojiți-le sau tăiați-le în bucăți.
       Ouăle în coajă precum și ouăle fierte tari nu ar trebui încălzite în cuptorul cu
       microunde, deoarece ar putea exploda, chiar și după ce cuptorul a fost oprit.
       d. Conținutul biberoanelor trebuie amestecat sau scuturat iar temperatura trebuie
       verificată înainte de hrănirea bebelușilor pentru a preveni arsurile.
5.    Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către
       producător, serviciul pentru clienţi al acestuia sau o altă persoană cu o calificare
       asemănătoare pentru a evita pericolul de electrocutare.
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6.    După prăjire vasul este foarte fierbinte. Pentru a scoate mâncarea din cuptor
       utilizați mănuși și preveniți arsurile datorate aburului eliminat, împiedicându-l să iasă în
       direcția feței sau a mâinilor.
7.    Ridicați încet colțul cel mai îndepărtat al capacului sau al unui ambalaj din plastic pentru
       cuptorul cu microunde și deschideți pungile de popcorn sau cele pentru gătit în partea opusă
       feței dvs.
8.    Pentru a preveni spargerea platoului rotativ:
       a. Lăsați platoul să se răcească înainte de a-l curăța.
       b. Nu aşezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rotativ rece.
       c. Nu aşezați alimente sau ustensile înghețate pe platoul rotativ fierbinte.
9.    Asigurați-vă că ustensilele nu ating pereții interiori ai cuptorului în timpul procesului de gătire.
10.  Utilizati doar ustensile destinate utilizării în cuptorul cu microunde
11.  Nu depozitaţi alimente sau alte obiecte în cuptorul cu microunde.
12.  Nu depozitaţi alimente sau alte obiecte în cuptorul cu microunde.
13.  Nu puneți cuptorul gol în funcțiune, fără lichide sau alimente. Acest lucru ar deteriora cuptorul.
14.  Dacă aparatul se utilizează în modul combinat, copiii ar trebui supravegheați de către un adult,
       deoarece cuptorul generează temperaturi ridicate.
15.  Accesoriile care nu au fost recomandate de producător pot duce la leziuni corporale.
16.  A nu se folosi în aer liber.
17.  Păstrați aceste instrucțiuni.
18.  AVERTISMENT: Dacă ușa sau mecanismul de blocare al ușii sunt deteriorate sau când
       cuptorul însuşi este deteriorat se interzice utilizarea acestuia până când este reparat de
       un specialist.
19.  AVERTISMENT: Este periculos pentru oricine, în afara personalului calificat,să ajusteze
       sau să repare aparatul, operațiuni ce necesită îndepărtarea elementelor protectoare, lucru
       care împiedică eliberarea de energie a microundelor.
20.  Dacă se produce fum, opriți aparatul, deconectați ștecărul de la priză și țineți ușa închisă
       pentru a înăbuși flăcările.
21.  Dacă se încălzesc băuturi în cuptorul cu microunde acest lucru poate provoca o fierbere
       întârziată. Mânuiți așadar cu grijă recipientul.
22.  Pentru curățarea ferestrei cuptorului cu microunde nu utilizați produse abrazive sau
       raclete din metal, deoarece acestea zgârie suprafața și pot duce la uzura materialului.
23.  Becul cuptorului cu microunde nu este prevăzut pentru nicio altă întrebuințare.
24.  Aparatul nu este prevăzut pentru punerea în funcţiune prin intermediul unui temporizator
       extern sau a unui sistem separat cu telecomandă.
25.  Acest aparat este destinat uzului casnic sau în unități similare, ca de ex:
       •bucătării rezervate personalului din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
       •proprietăți agricole;
       •de către oaspeții hotelurilor, motelurilor și altor facilități de cazare;
       •pensiuni cu mic dejun.
26.  Cuptorul cu microunde este prevăzut pentru încălzirea de mâncăruri și băuturi. Dacă
       uscați în schimb haine sau încălziți bandaje calde, papuci de casă,bureți, haine umede
       sau alte lucruri similare, acest lucru poate duce la vătămări corporale, pericol de aprindere
       și de incendiu.
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1.    Îndepărtați toate ambalajele. Dacă cuptorul este acoperit  cu o folie de protecție
       îndepărtați-o înainte de utilizare.Verificați cu atenție dacă aparatul nu prezintă deteriorări.
       Dacă prezintă deteriorări, contactați imediat furnizorul sau trimiteți aparatul la centrul
       serviciu clienți al producătorului.
2.    Cuptoarele cu microunde trebuie plasate într-o zonă uscată și  necorozivă și protejate de
       căldură și umiditate, ca de ex.arzătoare și rezervoare de apă.
3.    Pentru a asigura o ventilație suficientă, spatele cuptorul cu microunde trebuie să fie plasat
       la o distanță de minim 10 cm față de perete,partea laterală la minim 5 cm de perete,
       trebuie asigurat un spaţiu liber de minim 20 cm deasupra cuptorului și un spațiu de minim
       85 cm de la podea. 
4.    Poziționați aparatul departe de aparate radio sau TV respectiv de antenele acestora
       pentru a evita interferențe sau zgomote perturbatoare. Distanța ar trebui să aibă peste
       5 metri.
5.    Aparatul trebuie așezat în așa fel încât ștecărul să fie accesibil și să aibă o bună
      împământare pentru cazul în care curentul se scurge; pentru prevenirea electrocutării se
      recomandă folosirea unui circuit separat.

INSTALAREA

ATENȚIE: SUPRAFAȚĂ FIERBINTE
Destinat exclusiv uzului casnic

27.  Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani precum și de către
       persoane cu capacităţi psihice, senzoriale şi mentale limitate precum şi de cele fără
       experienţă sau cunoştinţe atunci când acestea au primit indicaţii cu privire la
       utilizarea corectă a aparatului şi au înţeles pericolele asociate cu aceasta.
28.  Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
29.  Procesele de curățare și întreținere nu ar trebui efectuate de către copii decât dacă
       aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheati.
30.  Aparatul și cablul acestuia nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani.
31.  Aparatul nu este prevăzut pentru punerea în funcţiune prin intermediul unui
       temporizator extern sau a unui sistem separat cu telecomandă.
32.  Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către
       producător, serviciul pentru clienţi al acestuia sau o altă persoană cu o calificare
       asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
33.  Nu este permisă utilizarea unui aparat de curățat cu aburi.
34.  Ușa sau părțile exterioare pot deveni fierbinți când aparatul este în funcțiune.
35.  AVERTISMENT: Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Țineți aparatul
       departe de copii.
36.  Aparatul se înfierbântă în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire
       din interior.
37.  Suprafețele se înfierbântă în timpul utilizării.
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Cuptorul ar trebuie să fie curățat în mod regulat, eliminându-se  resturile de mâncare.

CURĂȚARE
ÎNGRIJIREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
      
       ATENȚIE

1.    Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curăța. Nu scufundați aparatul în
       apă sau alte lichide pentru a-l curăța.
2.    Dacă nu mențineți cuptorul curat, suprafaţa acestuia se poate deteriora, ceea ce
       influențează în mod negativ durata de viața a aparatului și poate produce chiar riscuri.  
3.    Nu folosiți în niciun caz produse de curățare agresive, benzină, pudră abrazivă sau perii din
       metal pentru curățarea elementelor componente ale aparatului.   
4.    Nu îndepărtați capacul ghidului de undă.
5.    Dacă nu ați utilizat cuptorul cu microunde o perioadă mai îndelungată de timp este posibil
       să emane un miros neplăcut.Acesta poate fi eliminat cu ajutorul următoarelor 3 metode:
       a. Puneți câteva felii de lămâie într-o cană și încălziți-o la putere maximă timp de 2-3 minute.
       b. Puneți o ceașcă de ceai roșu în cuptor și încălziți-o la putere mare.  
       c. Așezați câteva coji de portocală în cuptor și încălziți-le la putere mare timp de 1 minut.
6.   AVERTISMENT:Lăsați copiii să utilizeze cuptorul nesupravegheați doar dacă au fost
      instruiți în prealabil în legătură cu utilizarea în siguranță a cuptorului și înțeleg pericolele
      asociate unei utilizări necorespunzătoare;

SFATURI PENTRU CURĂȚARE
Mecanismul de blocare al ușii, carcasa și elementele legate de acestea se curăță astfel:
Suprafețele exterioare:Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă și moale.
Ușă: Utilizați o cârpă umedă și moale pentru a curăța ușa și fereastra cuptorului.Îndepărtați
toate resturile și stropii de mâncare de pe mecanismul de blocare al ușii și părțile care țin de
acesta.Ștergeți panoul de control cu o cârpă ușor umedă și moale.
Pereții interiori: 
Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă și moale.Ștergeți capacul ghidului de undă și curățați-l de
stropii de mâncare.
Platoul rotativ/inelul rotativ/axul rotativ:
Curățați cu apă cu săpun.Clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce complet.

 AVERTISMENT

6.   Cuptorul cu microunde trebuie pus în funcțiune cu ușa închisă.
7.   Cuptorul cu microunde nu trebuie plasat într-un dulap. Cuptorul trebuie să fie independent.
8.   Spatele cuptorului trebuie să fie îndreptat către un perete. 
9.   Din cauza reziduurilor de producție sau ulei în carcasa cuptorului respectiv elementele
      de încălzire este posibil să se emane un ușor miros sau chiar și puțin fum; acest lucru
      este normal și va dispărea după câteva utilizări. Deschideți o ușă sau o fereastră pentru
      a asigura o bună aerisire. Se recomandă cu tărie să puneți o cană cu apă pe platoul rotativ,
      să setați temperatura maximă și să porniți aparatul timp de câteva minute.
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INSTRUCȚIUNI UTILIZARE PRODUS

1)Mecanism de blocare al ușii 
Ușa cuptorului cu microunde trebuie să fie  închisă corespunzător pentru ca aparatul să poată
fi pus în funcțiune.
2)Fereastra cuptorului
Permite utilizatorului să arunce o privire asupra stării conținutului cuptorului.
3)Ax rotativ
Platoul rotativ din sticlă este fixat pe un ax. Motorul de dedesubt rotește platoul.
4)Inel rotativ
Plaoul rotativ este așezat pe roțile inelului rotativ care au rol de suport pentru platou, pentru
ca acesta să rămână echilibrat în mișcările de rotaţie.
5)Platou rotativ
Alimentele se află pe platoul rotativ care se învârte în timpul funcționării, ceea ce face
posibilă gătirea uniformă a mâncărurilor.
      ATENȚIE
-Introduceți întâi inelul rotativ.
-Așezați platoul rotativ pe ax și asigurați-vă că este
centrat corespunzător.
6)Panou de comandă
Vedeți detaliile de mai jos (panoul de comandă poate fi modificat fără informare prealabilă).
7)Capacul ghidului de undă
Acesta se află în interiorul cuptorului cu microunde, pe peretele panoului de comandă.
 



MEDIE

MEDIE-JOASĂ

Putere 66%

Putere 40%

Putere 37%

Putere 17%

Decongelare

JOASĂ

Următorul tabel oferă timpi de decongelare pentru diferite alimente drept referință: 

74

       ATENȚIE
Nu îndepărtați în niciun caz capacul ghidului de undă

PANOU DE COMANDĂ

1) Timer
-Timpul maxim de gătire care poate fi setat este de 30 de minute
-Când timpul setat expiră, timerul revine în poziția inițială
și se aude un semnal sonor.

2) Reglaj funcții/putere
Vă stau la dispoziție șase trepte de putere:

MEDIE-RIDICATĂ Putere 85%

RIDICATĂ Putere 100 %

Carne

GREUTATE

0.1~1.0kg

0.2~1.0kg

0.1~0.9kg

TIMP DE DECONGELARE

1:30~26:00

2:30~22:00

1:30~14:00

Carne de pasăre

Fruncte de mare

(Gătire lentă)

(Băuturi sau supe)

(Decongelare)

(Gătire normală)

(Gătire turbo)

(Menținere cald)
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OPERARE

1)    Conectați cablul.
       -Înainte de a conecta cablul asigurați-vă că timerul se află în poziția “0” 
       -Nu blocați orificiile pentu ventilare.
2)    Așezați mâncarea pe platoul rotativ din sticlă și închideți ușa  - Mâncarea trebuie să
       fie într-un recipient
3)    Selectați treapta de putere dorită.
4)    Setați timerul Dacă timpul dorit este sub 10 minute, apăsați butonul timer pe o poziție
       superioară celor 10 minute și rotiți-l înapoipe setarea timpului dorită.
5)    Imediat ce timpul dorit a fost setat începe procesul de preparare.Dacă procesul trebuie
       întrerupt pe parcurs, deschideți pur și simplu  oricând ușa și închideți-o apoi pentru
       a continua.
6)    Când procesul de gătire a luat sfârșit se aude un semnal sonor și sistemul de iluminare
       interior al cuptorului se pune automat în funcțiune.Dacă scoateți mâncarea înainte de
       terminarea procesului de gătire, timerul trebuie setat pe poziția “0” pentru a nu lăsa
       cuptorul să meargă în gol. 



Material
recipient

Da
Nu folosiți  în niciun caz ceramică cu margine 
metalică sau 

A nu se utiliza pentru prepararea de carne și cotlete
deoarece temperatura ridicată ar putea deteriora folia.

Cuptor cu microunde Observații
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INSTRUCȚIUNI PENTRU USTENSILE

Se recomandă cu tărie utilizarea de recipienete destinate gătirii în cuptorul cu microunde.
În general se poate spune că recipientele din ceramică, sticlă sau plastic termorezistente
sunt potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Nu utilizați în niciun caz recipiente
din metal pentru gătirea respectiv gătirea combinată în cuptorul cu microunde, deoarece
se pot produce scântei. Puteți folosi drept referință tabelul de mai jos.

Nu A nu se folosi în cuptorul cu microunde. Microundele
nu pot pătrunde prin metal.

Recipient din metal

Nu
Aproape deloc termorezistent. Nu poate fi utilizat
pentru gătirea la temperaturi ridicateVopsea

Nu Aproape deloc termorezistente. Nu pot fi utilizate
pentru gătirea la temperaturi ridicate

Recipiente din
bambus, lemn 

și hârtie

Da Nu poate fi utilizat pentru gătirea de lungă duratăPlastic
termorezistent

DaSticlă
termorezistentă

NuGrătar

DaFolie plastic

Ceramică
termorezistentă
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SFATURI DE GĂTIT
Următorii factori pot influența rezultatul procesului de gătit:

Așezarea alimentelor
Așezați părțile mai groase pe marginea farfuriei și părțile mai subțiri înspre centru și
distribuiți-le uniform. Dacă este posibil, nu le așezați unele peste altele.

Timpi de preparare
Începeți timpul de preparare setând o perioadă scurtă de timp, verificați alimentele după
expirarea timpului setat și prelungiți apoi timpul în funcție de necesitate. Supraîncălzirea
ar putea duce la producerea de fum și la arsuri grave.

Gătirea uniformă a alimentelor
Alimentele precum puii, hamburgerii și steak-urile trebuie întoarse o dată în timpul preparării.
În funcție de alimente și dacă este necesar, amestecați o dată sau de două ori din exterior
spre interior în timpul preparării.

Timp de repaus
După terminarea timpului de preparare lăsați mâncarea în cuptor pentru câtva timp. Astfel se
încheie ciclul de gătit și este posibilă răcirea treptată.

Etapa de preparare
În funcție de culoarea și consistența alimentelor se poate determina etapa de preparare a alimentelor:
-Ies aburi de pe toată suprafața alimentelor și nu doar de pe margini.
-Oasele de pui se pot desface ușor.
-Carnea de porc și de pasăre nu are urme de sânge.
-Carnea de pește este opacă și poate fi fărâmițată ușor cu furculița.

Vase pentru rumenirea alimentelor
Dacă se utilizează un vas pentru rumenirea alimentelor sau un recipient cu autoîncălzire,
așezați mereu un izolator termorezistent dedesubt, ca de ex. o farfurie de porțelan, pentru
a proteja platoul și inelul rotativ de deteriorări.

Ambalaj din plastic potrivit pentru cuptorul cu microunde 
Dacă gătiți alimente cu conținut ridicat de grăsimi nu permiteți ambalajului din plastic să
intre în contact cu alimentele, deoarece s-ar putea topi. 

Veselă plastic potrivită pentru cuptorul cu microunde
Vesela potrivită pentru cuptorul cu microunde poate fi adesea nepotrivită pentru gătirea
de alimente cu conținut ridicat de grăsime sau zahăr. De asemenea, timpul de preîncălzire
indicat în instrucțiunile de utilizare ale veselei nu trebuie depășit în niciun caz.
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Tehnične specifikacije

Reciclare

Tensiune 220-240V ~ 50Hz

1150W

700W

Putere intrare

Putere ieșire

                             Acest simbol pe produs indică faptul că aparatul dvs. electric sau electronic
                            uzat nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere.Directiva DEEE (din
                            engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; germană: Elektro- und
                            Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/UE) a fost  creată pentru a recicla produse
                            prin utilizarea celor mai bune tehnici de reciclare, pentru a minimiza efectele
asupra mediului ambiant, pentru a trata substanțele periculoase și a preveni depunerea de alte
deșeuri. Pentru informații suplimentare legate de eliminarea corectă a deșeurilor de
echipamente electrice și eletronice vă rugăm să vă adresați autorităților locale.


