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Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött 
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Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com 

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
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 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Általános biztonság 
OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS 
KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT 
ŐRIZZE MEG
•	 A beépített biztonsági reteszelő 

kapcsolók megakadályozzák, hogy a 
mikrohullámú sütő nyitott ajtó mellett 
működjön.

•	 Ne hajtson végre módosításokat 
rajtuk, illetve ne próbálja meg nyitott 
ajtó mellett üzemeltetni a sütőt, mivel a 
nyitott sütő azt eredményezheti, hogy 
a mikrohullámú energiának lesz kitéve.

•	 Ne hagyja, hogy kiömlött étel- 
vagy tisztítószer-maradványok 
halmozódjanak fel az ajtótömítés 
felületén. A tisztítási utasításokat lásd a 
Tisztítás és ápolás c. fejezetben.

•	 Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja 
megfelelően záródjon, és hogy a 
következő elemek sérülésmentesek 
legyenek: (1) ajtó (deformálódott), 
(2) zsanérok és zárnyelvek (törött 
vagy meglazult), (3) ajtótömítések és 
tömítőfelületek.

 VIGYÁZAT
Ha az ajtó, a zsanérok/ zárnyelvek 
vagy az ajtótömítések sérültek, a 
sütőt tilos használni mindaddig, 
amíg a szerviz kiképzett 
szakembere meg nem javította.

 VIGYÁZAT
A gyártó által kiképzett 
szervizszakemberek kivételével 
bárki számára veszélyes a sütőn 
javításokat vagy változtatásokat 
végrehajtani. Vegye fel a 
kapcsolatot a legközelebbi 
hivatalos szervizszolgáltatóval,  
ha a készüléket szervizelni kell.

•	 Soha ne távolítsa el a külső burkolatot, 
az ajtót vagy a kezelőlapot. Ha ezt 
tenné, rendkívül magas feszültségnek 
lehet kitéve.

•	 A sütőt a jelen kézikönyvben található 
beszerelési előírásoknak megfelelően 
telepítse és helyezze el.

•	 A készüléket csak a jelen 
kézikönyvekben ismertetett 
rendeltetésének megfelelő célra 

használja. Ne használjon korrozív 
vegyszereket a készülékben. Az 
ilyen típusú készülék kifejezetten 
élelmiszerek melegítésére, 
elkészítésére, illetve kiolvasztására 
lett kifejlesztve. A jelen készüléket 
nem ipari vagy laboratóriumi, sem 
pedig nem kereskedelmi használatra 
szánták, és az ilyen használat 
érvényteleníti a garanciát.

•	 Ne üzemeltesse a sütőt üresen. Ha 
nincs jelen élelmiszer vagy víz, hogy 
elnyelje a mikrohullámú energiát, a 
magnetroncső károsodhat.

•	 Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. 
Ne használja ezt a készüléket víz 
közelében.

•	 Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát 
vagy újságot szárít a mikrohullámú 
sütőben. Ezek meggyulladhatnak.

•	 Ne használja a sütőteret tárolási 
célokra. Ne hagyjon papírtermékeket, 
sütőedényeket vagy élelmiszert 
a sütőtérben, amikor az nincs 
használatban.

•	 Az elérhető felületek hőmérséklete a 
készülék üzemeltetése közben magas 
lehet.

 VIGYÁZAT
Ha füstöt észlel, kapcsolja ki 
vagy válassza le a hálózatról a 
készüléket, és tartsa az ajtót 
zárva, hogy elfojtsa az esetleges 
lángokat. Soha ne használjon vizet.

 VIGYÁZAT
A készüléket gyermekek vagy 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel bíró, illetve 
kellő tapasztalattal és ismeretekkel 
nem rendelkező személyek nem 
használhatják, kivéve, ha biztosítják 
számukra a felügyeletet és az 
útmutatást.

•	 Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez 
meghibásodást okozhat.

•	 A készülék kialakítása nem olyan, hogy 
külső időzítő vagy külön távirányító 
rendszer alkalmazásával működtethető 
lenne.
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•	 Figyelmet kell fordítani arra, hogy 
ne tömítse el a sütő tetején, 
hátlapján, oldalán és alján található 
szellőzőnyílásokat.

 VIGYÁZAT
Ne használja ezt a sütőt 
kereskedelmi célokra. Ezt a 
sütőt kizárólag háztartási célú 
használatra készítették.

Edényekkel kapcsolatos 
biztonság
Csak olyan edényeket használjon, 
amelyek mikrohullámú sütőben való 
használatra alkalmasak.

A szikraképződés a sütőben 
mikrohullámos üzemelés közben 
rendszerint fémedények használata miatt 
következik be. A folyamatos szikrázás 
azonban károsíthatja a készüléket. Állítsa 
le a programot, és ellenőrizze az edényt.

A legtöbb üvegből, üvegkerámiából és 
hőálló üvegből készült edény kiválóan 
alkalmas a mikrohullámú sütőben 
való használatra. Bár a mikrohullámú 
energia nem melegíti fel a legtöbb 
üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az 
edények felforrósodhatnak a bennük lévő 
élelmiszertől származó hőátadás miatt. 
Az edények kivételekor sütőkesztyű 
használata ajánlott.

Élelmiszerekkel kapcsolatos 
biztonság
•	 Ne melegítsen konzervdobozban lévő 

élelmiszert a mikrohullámú sütőben. 
Mindig szedje ki az élelmiszert egy 
alkalmas edénybe.

•	 Olajfürdőben való sütés nem 
végezhető mikrohullámú sütőben, 
mivel a zsiradék hőmérséklete nem 
kontrollálható, és ennek veszélyes 
helyzet lehet az eredménye.

•	 Pattogatott kukorica készíthető a 
mikrohullámú sütőben, de csak 
kifejezetten az erre a célra készült 
speciális csomagolásban vagy 
edényben. Ennél az ételkészítési 

műveletnél mindig kell felügyeletről 
gondoskodni.

•	 A nem porózus bőrrel vagy 
héjjal rendelkező élelmiszereket 
szurkálja meg, hogy megelőzze 
a gőz felhalmozódását és a 
szétdurranást. Néhány példa azokra 
az élelmiszerekre, amelyeket meg kell 
szurkálni: alma, burgonya, csirkemáj 
és tojássárgája.

•	 A cumisüvegek vagy a bébiételes 
üvegek tartalmát össze kell keverni 
vagy rázni, és a hőmérsékletet 
ellenőrizni kell a fogyasztás előtt az 
égési sérülések elkerülése érdekében.

 VIGYÁZAT
Folyadékok és más élelmiszerek 
nem melegíthetők lezárt 
tárolóedényekben, mivel 
felrobbanhatnak.

 VIGYÁZAT
Italok mikrohullámos melegítése 
késleltetett kifutásos forrást 
eredményezhet, ezért óvatosan kell 
eljárni a tartóedény kezelésekor.

 VIGYÁZAT
Amikor valamilyen folyadékot, 
pl. levest, szószt vagy italt 
melegít a mikrohullámú sütőben, 
akkor előfordulhat, hogy 
buborékképződés nélkül lépi túl 
a folyadék a forráspontot. Ez a 
forrásban levő folyadék hirtelen 
kicsordulását eredményezheti. 
Ennek a lehetőségnek a 
megelőzésére a következő 
lépéseket kell végrehajtani:

1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny 
nyakú edények használatát.

2. Ne melegítse túl az élelmiszert.

3. Keverje meg a folyadékot, mielőtt 
az edényt a sütőbe teszi, valamint a 
melegítési idő félidejében is.

4. A melegítés után hagyja pihenni rövid 
ideig a folyadékot a sütőben, majd 
keverje meg ismét, mielőtt óvatosan 
kivenné az edényt.
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 VIGYÁZAT
Bizonyos termékek, mint egész 
tojások és lezárt edények 
(például lezárt befőttes üvegek) 
felrobbanhatnak, és nem 
melegíthetők ebben a sütőben. 
Esetenként a felütött tojások is 
felrobbanhatnak sütés közben. 
Mindig szurkálja meg a sárgáját, 
fedje le, és hagyjon egy perc 
pihentetési időt, mielőtt levenné a 
fedelet.

Normális jelenség, ha az ajtó körül 
gőz szivárog ki, vagy ha pára 
jelenik meg az ajtón, sőt még az is, 
ha vízcseppek jelennek meg az ajtó 
alatt az ételkészítési ciklus alatt. 
Ez pusztán a meleg élelmiszerből 

származó páralecsapódás, és nem 
befolyásolja a sütő biztonságát. Az 
ajtónak nem feladata, hogy teljesen 
szigetelje a sütőteret.

Útmutató a sütőedényekhez 
és tartozékokhoz
Edények és tartozékok széles választéka 
használható a mikrohullámú sütőben 
való ételkészítésre. Az Ön biztonsága, 
valamint az edények és a sütő 
károsodásának megelőzése érdekében 
megfelelő edényeket válasszon minden 
ételkészítési módszerhez. Az alábbi 
felsorolás általános útmutatásként 
szolgál.

•	

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anyagok 1 Edény Mikrohullám

Kerámia és üveg Corning áruk

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hőálló üvegáruk

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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Alufólia 3)

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrolux  15

Viaszos papír

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chovkách. Vždy p eložte jídlo do vhodné
nádoby.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rady k nádobí do trouby a p íslušenství
Pro va ení v mikrovlnné troub  lze použít vel-
ké množství nádobí a materiál .
V zájmu vaší bezpe nosti a ochrany nádobí i
trouby vyberte pro každý zp sob va ení
vhodné nádobí a materiál.
Následující seznam je jen pom ckou.
•  : Doporu ené nádobí a p íslušenství
•  : Nevhodné nádobí a p íslušenství
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1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.
2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.
3)  Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképződést okozhat.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

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

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 - Mikrohullám funkció jelzése
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Automatikus sütés funkció 
jelzése

- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Órakijelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Mikrohullám 50% fölött jelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Mikrohullám 50% alatt jelzés
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Kiolvasztás funkció jelzése
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 - Grill funkció jelzése
- g - Súly kijelzése (gramm)
- ml - Mennyiség kijelzése (milliliter)
- 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

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

2. Kiolvasztás súly szerint

3. Óra

4. Kiolvasztás idő szerint

5. Automatikus sütés 

6. Indítás

7. Mikrohullám/Grill választókapcsoló

8. Leállítás

9. Forgótárcsa  

A pontos idő beállítása:
Az első bekapcsoláskor a sütő 
kijelzőjén „00:00“ látható, és egy 
sípolás hallatszik.

Az óra a 24 órás időkijelzés 
alkalmazza

1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. Az óra 
számjegyei villognak a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 jellel együtt. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki az óra 
értékét. 

3. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. A perc 
számjegyei villognak:

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a perc 
értékét. 

5. A „pontos idő“ beállításának 
befejezéséhez nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 
gombot. A kijelzőn villog a „:“ jel, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 
jel pedig eltűnik. 

A sütő működtetéséhez be kell 
állítani a „pontos időt“.

MŰKÖDÉS

TERMÉKLEÍRÁS 
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A „pontos idő“ beállítási folyamata 
alatt, ha bármikor megnyomja, a 
sütő visszalép az előző állapotba.

Sütés mikrohullámokkal.
1. Nyomja meg egyszer a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot a 
mikrohullámos teljesítmény fokozatos 
csökkentéséhez 100%-ról 10%-ra 
a következő sorrendben: „P100“, 
„P80“, „P50“, „P30“ és „P10“.

A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jel világít, amikor 50%-os 
vagy alacsonyabb teljesítmény van 
kiválasztva.

3. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18  electrolux

 
gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a 
kívánt sütési időt 0,05 és 95,00 perc 
között. Megjegyzés: 

- A kiválasztott idő 0,05 és 1 perc 
között 5 másodperces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 1 és 5 perc 
között 10 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 5 és 10 perc  
között 30 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 10 és 30 perc 
között 1 perces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 30 és 95 perc 
között 5 perces lépésekkel 
változik

5. Nyomja meg a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot a sütés 
elindításához. A kijelző a hátralévő 
sütési időt mutatja, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

vagy 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jel pedig villog (a kiválasztott 
teljesítményszinttől függően). 

Mikrohullámos teljesítmény 
táblázata:

Teljesítmény-
százalék

Kijelző és 
mikrohullámos 
teljesítmény

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Sütés a grill használatával.
1.  Nyomja meg egyszer a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18  electrolux

 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, amíg a „G“ 
meg nem jelenik a kijelzőn, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel 
pedig világít. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18  electrolux

 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt grillezési időt 0,05 és 95,00 
perc között.

- A kiválasztott idő 0.05 és 1 perc 
között 5 másodperces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 1 és 5 perc 
között 10 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 5 és 10 perc  
között 30 másodperces 
lépésekkel változik

- A kiválasztott idő 10 és 30 perc 
között 1 perces lépésekkel 
változik

- A kiválasztott idő 30 és 95 perc 
között 5 perces lépésekkel 
változik

5. Nyomja meg a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a sütés 
elindításához. A kijelző a hátralévő 
sütési időt mutatja, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

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

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

Provoz
Nastavení hodin:

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

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

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

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

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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A kiválasztott grillezési idő felének 
letelte után a sütő kétszer „sípol“ 
annak jelzésére, hogy az ételt 
meg kell fordítani az egyenletes 
grillezés biztosítása érdekében. 
Fordítsa meg az ételt, és a 
folytassa a grillezést a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gomb 
megnyomásával. Ha a felhasználói 
beállítások alapján az ételt nem 
kell megfordítani, a grillezési ciklus 
megszakítás nélkül folytatódik. 

Sütés grill és mikrohullám 
kombinálásával.
1. Nyomja meg egyszer a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

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

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

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

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

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

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

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

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

do p edchozího stavu.

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

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

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 jelek 
pedig világítanak. A 100 100%- ot 
jelez, vagyis a 800 wattos maximális 
teljesítménybeállítást. 

2. Forgassa el a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, amíg 
a „C-1“ vagy a „C-2“ (amelyiket 
előnyben részesíti, lásd alább) meg 
nem jelenik a kijelzőn, és a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 jelek 
pedig világítanak. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kívánt grillezési időt 0.05 és 95.00 
perc között. 

5. Stisknutím tlačítka 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 spustíte vaření. 
Na displeji se zobrazí zbývající doba 
přípravy jídla. Oby symboly 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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budou blikat.

A teljes sütési idő 30 másodperces 
szakaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden 
egyes 30 másodperces szakasz 
esetén 440 watt mikrohullámos 
teljesítmény kerül alkalmazásra  
16 másodpercig, és grill kapcsol 
be teljes teljesítményen a 
fennmaradó 14 másodpercre.  
Ez a ciklus kerül alkalmazásra a 
teljes kiválasztott sütési idő során.

A C2 azt jelenti, hogy minden 
egyes 30 másodperces szakasz 

esetén 288 watt mikrohullámos 
teljesítmény kerül alkalmazásra  
11 másodpercig, és grill kapcsol 
be teljes teljesítményen a 
fennmaradó 19 másodpercre. Ez 
a ciklus kerül alkalmazásra a teljes 
kiválasztott sütési idő során.

A „plusz 60 másodperc“ 
funkció
1. Ha megnyomja a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, amikor 
a sütő készenléti üzemmódban van, 
vagyis amikor nincs használatban, 
és a pontos idő látható a kijelzőn, 
a mikrohullámos sütés/melegítés 
automatikusan elindul 800 wattos, 
100%-os teljesítménnyel (P100)  
60 másodpercre. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel villog 
a kijelzőn. Ennek a gombnak 
minden további megnyomása 
60 másodpercet ad hozzá a 
meglévő sütési időhöz. A maximális 
megadható sütési idő 95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy 
„kiolvasztás idő szerint“ funkció 
alatt a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gomb bármikor történő 
megnyomása 60 másodperccel 
növeli a sütési/kiolvasztási időt. 
Megjegyzés: Ez a funkció nem 
áll rendelkezésre, amikor a sütőt 
automatikus üzemmódban használja, 
mint például az „automatikus 
kiolvasztás súly szerint“ vagy az 
„automatikus sütés“.

Automatikus kiolvasztás súly 
szerint
1. Nyomja meg egyszer a 

5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-
tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja. Mind a  , mind pedig a  jel
villog

A teljes sütési id  30 másodperces sza-
kaszokra van feldarabolva.

A C-1 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 440 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 16 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 14 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A C2 azt jelenti, hogy minden egyes 30
másodperces szakasz esetén 288 watt
mikrohullámos teljesítmény kerül alkal-
mazásra 11 másodpercig, és grill kap-
csol be teljes teljesítményen a fennma-
radó 19 másodpercre. Ez a ciklus kerül
alkalmazásra a teljes kiválasztott sütési
id  során.

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott

súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"

felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.

Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 2"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és
a "P100" felirat megjelenik a kijelz n, a

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.
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 gombot, és 
a „dEF 1“ felirat megjelenik a kijelzőn, 
a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gomb elforgatásával válassza 
ki a ki- olvasztásra kerülő élelmiszer 
fagyasztott súlyát grammban. (100 g 
és 2000 g között).

3. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot 
az automatikus kiolvasztási 
funkció megkezdéséhez. A sütő 
kiszámítja a kiolvasztási időt és 
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a teljesítményszintet, ami az étel 
tökéletes kiolvasztásához szükséges. 
A kijelző a hátralévő kiolvasztási időt 
mutatja, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jelek villognak. 

Kiolvasztás idő szerint.
1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, és a 
„dEF 2“ felirat megjelenik a kijelzőn, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki a 
kiolvasztási időt - max. 95 perc. 

3. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

gombot a kézi kiol- 
vasztási funkció megkezdéséhez.  
A kijelző a hátralévő kiolvasztási 
időt mutatja, és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jelek villognak. 
Megjegyzés: A 240 wattos  
teljesítményszint (P30) az 
alapértelmezett beállítás az ebben a 
módban történő kiolvasztáshoz, és 
ez nem módosítható. 

Többszakaszos sütés
A sütő beállítható úgy, hogy két 
szakaszban végezze a kiolvasztást/
sütést. Ha kiolvasztási funkciót is 
használ, annak kell az első szakasznak 
lennie. Egy „sípolás“ hallható, miután az 
első szakasz befejeződött, és a második 
szakasz automatikusan elkezdődik.

Az automatikus menük egyik 
szakaszban sem használhatók. 
Például: Az étel 5 perces kézi 
kiolvasztása, majd sütés 7 percig 
640 watton (P80):

1. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot, és a 
„dEF 2“ felirat megjelenik a kijelzőn, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 jelek pedig világítanak. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki az 
5 perces kiolvasztási időt. 

3. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn, a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 jelek 
pedig világítanak. A 100 a  
800 wattos (100%), vagyis maximális 
teljesítménybeállítást jelzi. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a 
640 wattot (P80).

5. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

 
gombot. 

6. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki az 
7 perces sütési időt. 

7. Nyomja meg az 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a 
kétszakaszos program elindításához. 
A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek villognak az 1. 
szakaszra vonatkozóan, majd 
egy „sípolás“ után a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 és 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jelek 
villognak, jelezve, hogy a 2. szakasz 
megkezdődött.

Késleltetett indítás.
A sütő beállítható úgy, hogy a sütést egy 
előre meghatározott időpontban kezdje 
el, és legfeljebb két szakaszos sütés 
állítható be. Ne használjon kiolvasztást 
egyik szakasznál sem.

1. Nyomja meg egyszer a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .

18  electrolux

gombot, és a „P100“ felirat 
megjelenik a kijelzőn. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jelek 
világítanak. A 100 a 100%-os 
maximális teljesítménybeállítást jelzi.

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a 
teljesítményszintet. 

3. A teljesítményválasztás 
megerősítéshez nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 elforgatásával válassza ki a 
kívánt sütési időt 0.05 és 95.00 perc 
között. 

5. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. Az óra 
számjegyei villognak, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 jel 
világít. 

6. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot elforgatva válassza ki 
az óra értékét, amikor a sütő elkezdje 
a sütést. 

7. Nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot. A perc 
számjegyei villognak. Nyomja meg a 
gombot. A perc számjegyei villognak.

8. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

 gombot elforgatva válassza ki a 
perc értékét, amikor a sütő elkezdje a 
sütést. 
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9. A beállítás befejezéséhez nyomja 
meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot. A pontos idő 
jelenik meg a kijelzőn a villogó 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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jellel együtt, és mindaddig így 
marad, amíg el nem éri az indítási 
időt, amikor a sütő kétszer „sípol“, 
és a sütési folyamat automatikusan 
megkezdődik. 

A sütési ciklus befejezésekor a 
sütő 5-ször „sípol“. Megjegyzés: 
A funkció működtetéséhez be kell 
állítani a „pontos időt“.

Gyermekzár.
A sütő használhatatlanná tehető, 
amennyiben meg szeretné akadályozni 
a jogosulatlan használatot, vagyis azt, 
hogy gyermekek használják a készüléket. 
Készenléti üzemmódban tartsa a 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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gombot kb. 3 másodpercig lenyomva. 
Egy hosszú „sípolás“ hallható, ami 
jelzi, hogy a gyerekzár bekapcsolása 
megtörtént, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jel világít a kijelzőn. A 
„gyerekzár“ üzemmódból való kilépéshez 
tartsa a 

symboly  a  . 100 znamená 100 %, tj.
nastavení maximálního výkonu.

2. Otá ením knoflíku  zvolte stupe  výko-
nu.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  zvolte požadovaný
as va ení od 0:05 do 95:00.

5. Stiskn te  . Za nou blikat íslice hodin
a rozsvítí se symbol  .

6. Otá ením knoflíku  zvolte hodinu, kdy
má trouba za ít va it.

7. Stiskn te  . Za nou blikat íslice minut.
Stiskn te . Za nou blikat íslice minut.

8. Otá ením knoflíku  zvolte minuty aso-
vého údaje, kdy má trouba za ít va it.

9. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení. Na displeji se zobrazí aktuální denní
as spolu se symbolem  , který bude

blikat a nep estane blikat, dokud nena-
stane as spušt ní, kdy trouba dvakrát
"zapípá" a automaticky spustí va ení.

Na konci cyklu va ení trouba "zapípá"
p tkrát. Poznámka: Aby mohla tato
funkce pracovat, musí být nastaven
denní as.

D tská pojistka.
Chcete-li zabránit neoprávn nému použití
trouby, nap . vylou it d ti z jejího používání,

je možné provoz trouby zakázat. V "pohoto-
vostním" režimu
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že byla zapnuta d tská pojistka, a
na displeji se rozsvítí symbol  .
Chcete-li opustit režim "d tské pojistky",
stiskn te a podržte tla ítko  po dobu 3 se-
kund. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který
znamená, že d tská pojistka byla vypnuta, a
na displeji zhasne symbol  .

Automatické va ení podle kategorie jídla
1. Když je trouba v pohotovostním režimu,

stisknutím tla ítka  zvolíte automatickou
nabídku "A-1".

2. Otá ením knoflíku  ve sm ru hodino-
vých ru i ek zvolte "A-2" až "A-8". Roz-
svítí se symboly  a  . Poznámka: viz
kategorie jídla v následující tabulce.

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  zvolte váhu jídla v

gramech. Rozsvítí se symbol  nebo  .
5. Stisknutím tla ítka  zahájíte va ení.

Když je va ení dokon eno, p tkrát zazní
zvukový signál a trouba se vypne.

Tabulka automatického va ení
Nabídka Váha / porce

A1 - Automatické oh átí 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zelenina 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Ryby 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Maso 250 g, 350 g, 450 g

A5 - T stoviny 50 g (se 450 g vody), 100 g (s 800 g vody)

A6 - Brambory 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Polévka 200 g, 400 g

Vyvolání informací b hem používání.
1. B hem va ení stiskn te tla ítko  a

na displeji se na 3 sekundy zobrazí zvo-
lený výkon.

2. V režimu "odloženého spušt ní" stiskn te
tla ítko  a na displeji se na 3 sekundy
zobrazí as zahájení va ení, pak se op t
zobrazí denní as.

3. Stisknutím tla ítka  v pr b hu va ení
m žete zkontrolovat aktuální denní as,
který se zobrazí na 3 sekundy.

Všeobecné informace a pokyny pro
uživatele
1. P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-

nutí" jako potvrzení této akce.
P i každém stisknutí tla ítka zazní "píp-
nutí" jako potvrzení této akce.
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 gombot kb. 3 másodpercig 
lenyomva. Egy hosszú „sípolás“ hallható, 

ami jelzi, hogy a gyerekzár kikapcsolása 
megtörtént, és a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.

electrolux  17

jel kialszik a kijelzőn. 

Automatikus sütés 
ételkategória szerint.
1. Miközben a sütő készenléti 

üzemmódban van, a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot 
megnyomva válassza ki az „A-1“ 
automatikus menüt. 

2. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki az 
„A-2“ és „A-8“ közötti menüket. 
A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 jel világít. Megjegyzés: Az 
ételkategóriákat lásd az alábbi 
táblázatban 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 ve směru hodinových 
ručiček zvolte „A-2“ až „A-8“. 

3. A választás megerősítéshez nyomja 
meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 gombot. 

4. A 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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 elforgatásával válassza ki az étel 
súlyát grammban. A vagy a jel világít. 

5. Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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gombot a sütés 
megkezdéséhez. 

A sütési folyamat befejezésekor 
„sípolás“ hallható ötször, és a sütő 
kikapcsol.

Információ visszakeresése 
használat közben.
1.  Nyomja meg a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gombot sütés 
közben, és a kijelzőn a kiválasztott 
teljesítmény jelenik meg  
3 másodpercre.

2. „Késleltetett indítás üzemmódban“ 
nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Displej
–  - Indikátor funkce mikrovln
–  - Indikátor funkce automatický ku-

cha
–  - Indikátor hodin
–  - Indikátor intenzity mikrovln nad 50

%
–  - Indikátor intenzity mikrovln pod 50

%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
7. Voli  mikrovlny / gril
8. Stop
9. Oto ný knoflík zadávání asu/hmotnosti

Provoz
Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .

2. Otá ením knoflíku  zadejte hodiny.
3. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice

minut.
4. Otá ením knoflíku  zadejte minuty.
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  gombot, és a 
sütés kezdési időpontja jelenik meg a 
kijelzőn 3 másodpercig, majd ismét a 
pontos idő jelenik meg.

3. A sütés alatt nyomja meg a 

Popis spot ebi e

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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%
–  - Indikátor funkce rozmrazování
–  - Indikátor funkce grilu
–  - Indikátor hmotnosti (gramy)
–  - Indikátor objemu (mililitry)
–  - Indikátor d tské pojistky

2. Rozmrazování podle váhy
3. Hodiny
4. Rozmrazování podle asu
5. Automatický kucha
6. Start
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Nastavení hodin:

Po prvním zapnutí trouby se na displeji
zobrazí "00:00" a uslyšíte "pípnutí".

Hodiny pracují se 24hodinovým formá-
tem denního asu

1. Stiskn te tla ítko  . Za nou blikat íslice
hodin i symbol  .
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gombot, ha meg szeretné nézni a 

Automatikus sütési táblázat

Menü Súly / adag

A1 - Automatikus melegítés 200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zöldségek 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Hal 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Hús 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Tészta 50 g, (450 g vízzel) 100 g (800 g vízzel)

A6 - Burgonya 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Leves 200 g, 400 g
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„pontos időt“, ami 3 másodpercre 
jelenik meg.

Általános információk és 
felhasználói útmutatások.
1. Minden alkalommal, amikor 

megnyom egy gombot, egy 
„sípolás“ hallható a művelet 
visszaigazolásaként.

2. A kezelőgomb első elforgatásához 
egy „sípolás“ kapcsolódik.

3. Miután beállított bármilyen sütési 
programot, amennyiben elmulasztja 
elindítani a 

5. 5. Stisknutím tla ítka  dokon ete nasta-
vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol

 .
3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
– V intervalu 0:05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v

p ír stcích po 10 sekundách.
– V intervalu 5 až 10 minut je as volen v

p ír stcích po 30 sekundách.
– V intervalu 10 až 30 minut je as volen

v p ír stcích po 1 minut .
– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte p ípravu jí-

dla. Na displeji se zobrazí zbývající doba
p ípravy jídla a bude blikat symbol  .

Po uplynutí poloviny zvolené doby grilo-
vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
te, grilovací cyklus bude bez p erušení
pokra ovat.

P íprava jídla pomocí kombinace
mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ejte knoflíkem  , dokud se na dis-
pleji nezobrazí "C-1" nebo "C-2" podle
vašeho výb ru (viz níže) a nerozsvítí se
symboly  .

3. Volbu potvr te stisknutím tla ítka  .
4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-

ný as grilování od 0:05 do 95:00.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla. Oby symboly  a  budou blikat.

Doba p ípravy jídla je rozd lena do
30vte inových úsek .
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 gomb megnyomásával 
1 percen belül, az a program törlését 
eredményezi, és a „pontos idő“ 
jelenik meg a kijelzőn.

4. Minden sütési ciklus befejezésekor a 
sütő ötször „sípol“.

5. A sütési ciklus folyamán az ajtó 
kinyitása leállítja a sütő m űködését. 
Meg kell nyomni a 
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vení "denního asu". Na displeji za ne bli-
kat ":" a symbol  zmizí.

Aby mohla trouba fungovat, musí být na-
staven denní as.

Je-li kdykoli b hem nastavování denního
asu stisknuto tla ítko, trouba se vrátí

do p edchozího stavu.

Va ení pomocí mikrovln
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.

2. Otá ením knoflíku  m níte mikrovlnný
výkon po krocích od 100 % do 10 % v
následujícím po adí: "P100", "P80",
"P50", "P30" a "P10".

Symbol  svítí, když je zvolen výkon 50
% nebo nižší.

3. Volbu výkonu potvr te stisknutím tla ítka
 .

4. Otá ením knoflíku  nastavte požadova-
ný as va ení od 0:05 to 95:00. Poznám-
ka:
– V intervalu 0.05 až 1 minuta je as vo-

len v p ír stcích po 5 sekundách.
– V intervalu 1 až 5 minut je as volen v
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– V intervalu 30 až 95 minut je as volen

v p ír stcích po 5 minutách.
5. Stisknutím tla ítka  spustíte va ení. Na

displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
jídla a budou blikat symboly  a  nebo

 (v závislosti na zvoleném výkonu).
Tabulka výkonu mikrovln:

Procento výkonu Displej a výkon mi-
krovln

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

P íprava jídla pomocí grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-

boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
stavení maximálního výkonu 800 W.
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pleji nezobrazí "G" a nerozsvítí se symbol
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vání trouba dvojím "pípnutím" upozorní,
že je t eba jídlo obrátit, aby se rovno-
m rn  ogrilovalo. Obra te pokrm a po-
kra ujte v grilování stisknutím tla ítka

 . Rozhodnete-li se, že jídlo neobrátí-
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mikrovln a grilu
1. Stiskn te jednou tla ítko  . Na dis-

pleji se zobrazí "P100" a rozsvítí se sym-
boly  . 100 znamená 100 %, tj. na-
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symboly  .
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displeji se zobrazí zbývající doba p ípravy
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 gombot a 
sütés folytatásához, ha a sütési ciklus 
alatt az ajtót kinyitották.

Tanácsok a mikrohullámra 
vonatkozóan
•	 Mindig tartsa tisztán a sütőt - előzze 

meg az ételek kifutását, és ne feledje 
megtisztítani az üvegtányér alatti 
területet és az ajtó belső oldalát.

•	 A mikrohullámú sütőben való 
ételkészítés során részesítse előnyben 
a kör alakú vagy ovális, fedővel 
rendelkező tűzálló tálak használatát.

•	 Ne használjon fém- vagy fémdíszítésű 
tálakat. Bizonyos műanyagok a forró 
étel hatására megolvadhatnak és 
deformálódhatnak.

•	 Elkészítés közben fedje le az ételt. 
Használjon üvegfedelet, tányért vagy 
zsírpapírt.

•	 A péksütemények, a kenyér hasonlók 
ki- olvasztása történhet közvetlenül 
a kenyérkosárban vagy egy 
papírtörölközőn.

•	 Ha a fagyasztott ételt a 
csomagolásában melegíti fel, 
a csomagolást fel kell nyitni. A 
fémet vagy fémdíszítést tartalmazó 
csomagolást tilos használni, hacsak 
nem kifejezetten mikrohullámú sütőben 
való használatra ajánlott. Távolítsa el a 
fémkapcsokat és a zárózsinórokat.

•	 Kisebb alufólia darabok használhatók 
a könnyen túlsülő részek (pl. 
csirkeszárnyak) lefedésére.

•	 A héjas vagy bőrös ételeket (pl. 
burgonya vagy kolbász) szurkálja 
meg villával. Ne főzzön tojásokat 
a mikrohullámú sütőben, mivel 
felrobbanhatnak.

•	 A nagy, vastag darabokat a tál 
széléhez helyezze, és próbálja meg 
az élelmiszert egyforma méretű 
darabokra vágni. Az ételt mindig a 
sütő közepére helyezze.

•	 Az étel elkészülése egyenletes lesz, 
ha néhányszor megkeveri vagy 
megfordítja.

•	 Mindig rövidebb elkészítési időt 
állítson be a receptben jelzettnél, hogy 
elkerülje a túl- sütést. Minél nagyobb 
mennyiségű az étel, annál hosszabb 
idő szükséges az elkészítéséhez.

•	 A zöldségekhez csak kevés vizet 
adjon, vagy ne adjon semennyit.

•	 Kevesebb sót és fűszert használjon, 
mint a „hagyományos“ ételkészítés 
esetén.

•	 Fűszerezze, ha elkészült.
•	 Hagyjon néhány perc „pihentetési“ 

időt, miután a sütő kikapcsolt, hogy az 
étel teljesen és egyenletesen készüljön 
el.

•	 Mindig győződjön meg arról a tálalás 
előtt, hogy az étel mindenütt elég 
forró.

•	 Használjon edényfogót vagy kesztyűt, 
amikor kiveszi az edényeket és az ételt 
a sütőből.

HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
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Mikrohullámozási tippek
•	 Méz lágyítása 

Ha van egy üveg méze, amely 
kikristályosodott, vegye le a 
fedelét, helyezze be az üveget, 
és mikrohullámozza közepes 
teljesítményen 2 percig.

•	 Csokoládé olvasztása 
Törjön össze 100 g csokoládét 
kockákra, helyezze egy tálba, 
melegítse magas teljesítményen  
1-2 percig, és keverje jól meg.

•	 Vaj puhítása vagy olvasztása 
Az olvasztás néhány másodpercig 
tart magas teljesítményen. A 
puhítást jobb kíméletesen, alacsony 
teljesítményfokozaton végezni.

•	 Kenyér felfrissítése vagy 
melegítése 
Használjon közepes teljesítményt 
néhány másodpercig.

•	 Fokhagymapucolás könnyedén
Melegítsen 3-4 gerezd  
fokhagymát magas teljesítményen  
15 másodpercig. Nyomja össze az 
egyik végét, míg a gerezd ki nem 
ugrik.

•	 Gyümölcslé 
A citrusfélékből több lé nyerhető, ha 
magas teljesítményen 15 másodpercig 
melegíti facsarás előtt.

•	 Zabkása készítése 
A zabkása egyszerűen elkészíthető 
a tálalóedényben, így nem lesz külön 
mosogat- nivaló lábas. Kövesse az 
élelmiszer gyártójának ajánlásait.

A tisztítás az egyetlen karbantartási 
művelet, amire szükség van.

 VIGYÁZAT
A mikrohullámú sütőt rendszeresen 
meg kell tisztítani, eltávolítva minden 
ételmaradványt. Ha a mikrohullámú 
sütőt nem tartják tisztán, a felülete 
megrongálódhat, ami a sütő 
hasznos élettartamát lecsökkenti, 
és esetleg veszélyes helyzetet is 
eredményezhet.

 VIGYÁZAT
A tisztítást a sütő tápellátásának 
lekapcsolása mellett kell végezni. 
Húzza ki a dugaszt a fali aljzatból, 
vagy kapcsolja ki a sütő áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású 
tisztítószereket, kaparóeszközöket, 
amelyek megkarcolják a felületeket, illetve 
éles tárgyakat, mivel foltok jelenhetnek 
meg. Soha ne használjon nagynyomású 
vagy gőzsugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok
Tisztítsa meg a tartozékokat minden 
használat után. Ha nagyon szennyezettek, 
először is áztassa be, majd használjon 

kefét vagy szivacsot. A tartozékok 
mosogatógépben mosogathatók.

Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a 
hozzá tartozó tartó mindig tiszta legyen. 
Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér 
és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.

Elülső felület
Rendszerint a sütőt csak nedves 
ruhával kell megtisztítania. Ha nagyon 
szennyezett, tegyen néhány csepp 
mosogatószert a tisztításhoz használt 
vízbe. Ezután törölje le száraz ruhával a 
sütőt.

Használjon üvegtisztító terméket és 
olyan puha törlőkendőt, amely nem hagy 
maga után szálakat vagy szöszöket. 
Törölje át egyik oldaltól a másikig anélkül, 
hogy bármilyen nyomást gyakorolna 
a felületre. Azonnal távolítsa el a vízkő, 
zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat. 
Ezek a foltok korróziót idézhetnek elő. Ne 
hagyjon vizet a sütő belsejében.

A sütő belseje
A sütő minden használata után tisztítsa 
meg a belső falakat egy nedves ruhával, 

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
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mivel ez a legkönnyebb módja annak, 
hogy eltávolítsa a kifröccsent ételeket 
és foltokat, amelyek a beltérben 
kialakulhattak. A nehezen mozdítható 
szennyeződés eltávolításához használjon 
nem agresszív tisztítószert. Ne használjon 
sütősprayt vagy más agresszív vagy 
súroló hatású tisztítószert. Mindig tartsa 
az ajtót és a sütő előlapját nagyon tisztán, 
hogy biztosítsa az ajtó megfe- telő 
nyitását és zárását. Ügyeljen arra, hogy a 
hogy a víz ne jusson be a mikrohullámú 
sütő szellőzőnyílásaiba. Rendszeresen 
vegye ki a forgótányért és a hozzá tartozó 
tartót, és tisztítsa meg a sütőtér alsó falát, 
különösen, ha valamilyen folyadék kifutott. 

Ne kapcsolja be a sütőt, ha a forgótányér 
és a hozzá tartozó tartó nincs a helyén. 
Ha a sütő sütőtere nagyon szennyezett, 
tegyen egy pohár vizet a forgótányérra, 
és kapcsolja be a mikrohullámú sütőt 
2-3 percre maximális teljesítménnyel. A 
képződő gőz fellazítja a szennyeződést, 
ami ezután könnyen letisztítható egy 
puha ruhával. A kellemetlen szagok (pl. 
halsütés után) könnyen megszüntethetők. 
Tegyen néhány csepp citromlevet egy 
csésze vízbe. Tegyen egy kanálnyi kávét 
a csészébe, hogy ne fusson ki a víz. 
Melegítse a vizet 2-3 percig maximális 
mikrohullámos teljesítménnyel.

A terméken vagy a csomagoláson 
található 

tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z

fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért

ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.
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 szimbólum azt jelzi, hogy 
a termék nem kezelhető háztartási 
hulladékként. Ehelyett a terméket el kell 
szállítani az elektromos és elektronikai 
készülékek újrahasznosítására 
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. 
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék 
helyes hulladékba helyezéséről, segít 
megelőzni azokat, a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt potenciális 

kedvezőtlen következményeket, 
amelyeket ellenkező esetben a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése 
okozhatna. Ha részletesebb 
tájékoztatásra van szüksége a termék 
újrahasznosítására vonatkozóan, 
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 
önkormányzattal, a háztartási hulladékok 
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a 
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

Műszaki adatok kategóriái Érték

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimenő teljesítmény 800 W

Grillezési teljesítmény 1000 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Sütő befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg
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•	 Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
•	 A sütőt sima, vízszintes felületen 

kell üzembe helyezni. A felületnek 
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy 
biztonságosan megtartsa a sütő  
(12,6 Kg) és tartalma súlyát. 
A vibráció- vagy zajkeltés 
lehetőségének megelőzése 
érdekében a sütőnek stabil 
helyzetben kell lennie.

•	 A sütőt tartsa távol a hőforrásoktól 
és a víztől. Amennyiben hőnek 
vagy víznek van kitéve, ez 
csökkentheti a hatékonyságot, 
és meghibásodásához vezethet, 
ezért ügyeljen arra, hogy a sütőt 
hőforrásoktól és víztől távol helyezze 
üzembe.

•	 Ne gátolja a készülékház tetején 
és oldalain lévő szellőzőnyílásokat, 
és ne tegyen semmilyen 
tárgyat a sütő tetejére. Ha a 
szellőzőnyílásokat elzárja működés 
közben, a sütő túlmelegedhet, és 
az meghibásodáshoz vezethet. A 
nyílásokon forró levegő távozik, 
tehát ügyeljen arra, hogy ne dugítsa 
el azokat, illetve ne hagyja, hogy 
függöny kerüljön a sütő és a hátsó fal 
közé.

•	 A sütőt olyan messze helyezze el a 
rádió- és tv-készülékektől, amennyire 
lehetséges. Ez a sütő megfelel a 
rádió-interferencia elnyomására 
vonatkozó EGK-követel- ményeknek, 
de bizonyos interferencia felléphet, ha 
a sütőt túl közel helyezik egy rádió- 
vagy tv-készülékhez, tehát tartsa 
ezeket a lehető legtávolabb.

•	 Ha sarokban helyezi el, hagyjon 
legalább 15 cm távolságot a falaktól 
és 15 cm távolságot a mikrohullámú 
sütő fölött.

Fontos A sütő csaknem bárhova 
elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen 
arra, hogy a sütőt egy sima, vízszintes 

felületre helyezze, és hogy a 
szellőzőnyílások, valamint a sütő alatti 
felület ne legyenek eltömítve  
(a megfelelő szellőzés érdekében).

Csatlakoztatás  
a táphálózatra
A sütő leszállítása hálózati kábellel és 
dugasszal történik, amely 230-240V /  
50 Hz földelt fali aljzathoz alkalmas. 
A földelés minimalizálja annak a 
kockázatát, hogy rövidzárlat történik. 
Ellenőrizze, hogy a sütő feszültségértéke 
megfelel-e a táphálózatnak.

Ha a sütőt az aljzathoz 
hosszabbító használatával 
csatlakoztatja, győződjön meg 
arról, hogy a hosszabbító kábel 
földelt.

 VIGYÁZAT
Ezt a készüléket tilos nem földelt 
áramforráshoz csatlakoztatni. 
Forduljon villanyszerelőhöz, ha 
bizonytalan a sütő elektromos 
csatlakoztatását vagy az 
áramforrás földelésének meglétét 
illetően.

 VIGYÁZAT
A készüléket kötelező földelni. 
Ha a készülék olyan nem 
újrahuzalozható dugasszal van 
felszerelve, amely nem megfelelő 
az Önnél lévő aljzatokba, azt a 
gyártónak, a gyártó szerelőjének 
vagy más hasonlóan képzett 
személynek ki kell cserélnie, 
nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

 VIGYÁZAT
Ha a hálózati kábel megsérül, 
azt a gyártónak vagy a gyártó 
szerelőjének vagy más hasonlóan 
képzett személynek ki kell 
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet 
álljon elő.

ÜZEMBE HELYEZÉS
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A jelen készülékre az Electrolux a 
jelen kézikönyv hátlapján felsorolt 
országok mindegyikében a készülék 
garancialevelében vagy egyébként a 
törvényben megszabott időtartamra 
vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az 
alábbiakban felsorolt országok közül 
valamelyik másik országba települ át, az 
alábbi követelmények teljesítése esetén 
a készülékre vonatkozó jótállás szintén 
áttelepíthető: -

•	 A készülékre vállalt jótállás a 
készülék eredeti vásárlásának 
napjával kezdődik, melyet a vásárló 
a készülék eladója által kiadott 
érvényes, vásárlást igazoló okmány 
bemutatásával tud igazolni.

•	 A készülékre vállalt jótállás 
ugyanolyan időtartamra érvényes 
és ugyanolyan mértékben terjed 

ki a munkadíjra és alkatrészekre, 
mint a vásárló új lakóhelye szerinti 
országban az adott modellre vagy 
termékféleségre érvényben lévő 
jótállás.

•	 A készülékre vállalt jótállás a 
termékhez kötődik, a jótállási jog 
másik felhasználóra átruházható.

•	 A készülék üzembe helyezése és 
használata az Electrolux által kiadott 
utasításoknak megfelelően történt, 
és kizárólag háztartásban használták, 
kereskedelmi célokra nem.

•	 A készüléket az új lakóhely szerinti 
országban hatályos összes vonatkozó 
előírásnak megfelelően helyezték 
üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a 
törvény által biztosított vásárlói jogokat 
nem érintik.

EURÓPAI JÓTÁLLÁS




