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MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com

Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
 Opće informacije i savjeti
 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1.  SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
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postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se ostaviti bez
nadzora u blizini uređaja.

• Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.

• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.

• Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.

• Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.

• Čuvajte uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece
mlađe od 8 godina.

1.2 Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i

za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni

u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima

– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja.
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• UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se
držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.

• Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.

• Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se
ne smije koristiti dok ga ne popravi kvalificirana osoba.

• Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.

• Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisiranje ili
popravak koji uključuje skidanje poklopca koji
sprječava izlaganje energiji mikrovalova.

• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.

• Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto
zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.

• Tijekom mikrovalnog kuhanja nije dozvoljena uporaba
metalnih spremnika za hranu i napitke. Taj zahtjev nije
primjenjiv ako proizvođač navodi veličinu i oblik
metalnih spremnika prikladnih za mikrovalno kuhanje.

• Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.

• Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim
spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog
mogućnosti zapaljenja.

• Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i
napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje
termofora, papuča, spužvi, vlažne odjeće ili sličnih
predmeta može izazvati ozljeđivanje, zapaljenje ili
požar.
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• Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i
držite vrata zatvorena kako biste prigušili mogući
plamen.

• Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može
dovesti do odgođenog vrenja. Stoga pazite prilikom
rukovanja spremnikom.

• Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom
treba je promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu
prije uporabe, kako bi se izbjegle opekline.

• Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se
zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati
čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.

• Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve
naslage hrane.

• Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do
oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na
životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

• Tijekom rada uređaja, temperatura dostupnih površina
može biti vrlo visoka.

• Ako nije testirana za ormarić, ova se mikrovalna
pećnica ne smije staviti u ormarić.

• Stražnja površina uređaja mora se postaviti uza zid.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za

čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.

• Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Metalni
dijelovi u unutrašnjosti mogu stvoriti električni luk.

2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje

UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.

• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.

• Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.

• Pećnica se može postaviti skoro bilo
gdje u kuhinji. Pećnica se mora
nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini i
ventilacijski otvori i površina ispod
pećnice ne smiju biti blokirani (za
dobru ventilaciju).
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2.2 Spajanje na električnu
mrežu

UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.

• Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na

natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.

• Ako je pećnica spojena u utičnicu
pomoću produžnog kabela, provjerite
je li kabel uzemljen.

• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte
ovlašteni servis ili električara.

• Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.

2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.

• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.

• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.

• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu

blokirani.
• Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu

površinu, a unutrašnjost ne

upotrebljavajte za odlaganje
predmeta.

2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.

• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.

• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.

• Prolivena hrana ili ostaci sredstava za
čišćenje ne smiju se nakupljati na
brtvenim površinama vrata.

• Masnoća i hrana preostala u uređaju
mogu uzrokovati požar i električni luk
tijekom rada mikrovalne pećnice.

• Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.

• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.

2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.

• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu

uređaja i odložite ga.
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3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled

1 3 4

8 67 5

2 1 Svjetlo
2 Sustav za sigurnosno zaključavanje
3 Zaslon
4 Upravljačka ploča
5 Mehanizam za otvaranje vrata
6 Štitnik valovoda
7 Mali roštilj
8 Osovina okretnog tanjura

3.2 Upravljačka ploča

1

2

3

4

5

Simbol Funkcija Zaslon

1 — Zaslon Prikazuje postavke i trenutačno
vrijeme.

2 Tipka za postavljanje snage Za postavljanje razine snage.

3
, 

Tipka postavki Za postavljanje vremena kuhanja ili
mase.

4 Tipka Start / + 30 s
Za pokretanje uređaja ili povećanje
vremena kuhanja za 30 sekundi
punom snagom.
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Simbol Funkcija Zaslon

5
Tipka Stop / Clear Za isključivanje uređaja ili brisanje

postavki kuhanja.

Ostali simboli na upravljačkoj ploči
Simbol Funkcija Zaslon

Kuhinjski tajmer Odbrojava vrijeme.

Odmrzavanje Za odmrzavanje namirnica prema masi
ili vremenski određeno.

Kombinirano pečenje Za pokretanje funkcije kombiniranog
kuhanja.

3.3 Pribor

Komplet s okretnim tanjurom
Komplet s okretnim tanjurom
uvijek upotrebljavajte za
pripremu hrane u
mikrovalnoj pećnici.

Staklena plitica za kuhanje i okretna
vodilica.
Stalak za roštiljanje

Koristite za:
• roštiljanje hrane
• kombinirano kuhanje

4. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

4.1 Početno čišćenje
OPREZ!
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.

• Izvadite sve dijelove i dodatna
pakiranja iz mikrovalne pećnice.

• Uređaj očistite prije prve upotrebe.

4.2 Postavljanje vremena
Vrijeme možete postaviti u
formatu od 12 ili 24 sata.

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite  na 5 sekundi

kako biste postavili vrijeme u formatu
12 sati.
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3. Još jednom pritisnite  kako biste
postavili vrijeme u formatu 24 sata.

4. Okrenite tipku Postavljanje vremena
za unos sata.

5. Za potvrdu pritisnite .

6. Okrenite tipku Postavljanje vremena
za unos minuta.

7. Za potvrdu pritisnite .
8. Zatvorite vrata.

5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

5.1 Opće informacije o načinu
upotrebe uređaja
• Nakon isključivanja uređaja, pustite

da hrana nekoliko minuta odstoji.
• Prije pripreme jela uklonite

aluminijsku foliju, metalne posude i sl.
Pecite
• Ako je moguće, hranu koju kuhate

prekrijte materijalom koji je prikladan
za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
Ako želite sačuvati hrskavu koricu,
hranu pripremajte bez pokrova

• Ne postavljajte previsoke vrijednosti
snage i trajanja, da ne biste prekuhali
hranu. Hrana se može isušiti,
pregorjeti ili zapaliti na nekim
mjestima.

• Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje
jaja u ljusci i puževa u kućicama jer bi
mogli eksplodirati. Ako pržite jaja,
probušite žumanjak.

• Prije kuhanja, namirnice s kožom ili
korom, kao što su krumpiri, rajčice,
kobasice, probodite nekoliko puta
vilicom kako ne bi prsnule.

• Za hladna ili zamrznuta jela postavite
dulje vrijeme kuhanja.

• Jela s umakom treba promiješati s
vremena na vrijeme.

• Povrće čvrste strukture, kao što su
mrkva, grašak ili cvjetača, treba kuhati
u vodi.

• Veće komade hrane okrenite otprilike
kad prođe pola postavljenog vremena
kuhanja.

• Ako je moguće, povrće izrežite na
manje komade jednake veličine.

• Koristite ravne, široke posude.
• Ne upotrebljavate porculansko,

keramičko ili zemljano posuđe s

malim otvorima, npr. na drškama.
Vlaga koja uđe u otvore može
uzrokovati pucanje posuđa tijekom
zagrijavanja.

• Stakleni pladanj potreban je za rad
mikrovalne pećnice. Stavite hranu ili
tekućine na njega.

Odmrzavanje mesa, peradi i ribe
• Stavite zamrznute, neomotane

namirnice na mali preokrenuti tanjur s
posudom ispod njega kako bi se
otopljena voda sakupljala u posudi.

• Preokrenite hranu kad prođe pola
postavljenog vremena odmrzavanja.
Ako je moguće, razdijelite hranu pa
uklanjajte odmrznute komade.

Odmrzavanje maslaca, komada torte i
svježeg sira
• Nemojte do kraja odmrznuti namirnice

u uređaju već ih pustite da se
odmrznu na sobnoj temperaturi. Tako
ćete postići ravnomjerniji rezultat.
Prije odmrzavanja uklonite metalnu ili
aluminijsku ambalažu.

Odmrzavanje voća i povrća
• Ako voće i povrće moraju ostati sirovi,

ne odmrzavajte ih potpuno u uređaju.
Pustite da se odmrzne na sobnoj
temperaturi.

• Višu snagu mikrovalne pećnice
možete upotrebljavati za kuhanje
voća i povrća, a da ih ne morate
najprije odmrznuti.

Gotova jela
• Gotova jela možete pripremati u

mikrovalnoj pećnici samo ako je
njihovo pakiranje prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.

• Obavezno se pridržavajte uputa
proizvođača otisnutih na ambalaži
(npr. uklonite metalni poklopac i
probušite plastičnu ovojnicu).
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Prikladno posuđe i materijali
Posuđe/Materijal Mikrovalna pećnica Mali Ro‐

štiljOdmrzava
nje

Grijanje Pecite

Vatrostalno staklo i porculan (bez
metalnih dijelova, npr. Pyrex, staklo
otporno na toplinu

Staklo i porculan neprikladni za
uporabu u pećnici 1)

X X X

Staklo i staklokeramika izrađeni od
vatrostalnih materijala / materijala ot‐
pornih na mraz (npr. Arcoflam),
police roštilja

Keramika 2), posuđe za jelo 2) X

Plastika otporna na toplinu do 200
°C 3)

X

Karton, papir X X X

Prianjajuća folija X X X

Folija za pečenje u mikrovalnoj pećni‐
ci sa sigurnosnim zatvaranjem3)

X

Posude za pečenje od metala, npr.
emajla, lijevanog željeza

X X X

Limovi za pečenje, crno lakirani ili
obloženi silikonom 3)

X X X

Pekač za pecivo X X X

Posuđe za dobivanje smeđe boje
jela, npr. plitica za koricu ili pladanj
za hruskavost

X X

Gotova jela u pakiranjima 3)

1) Bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
2) Bez kvarca, metalnih komponenti ili glazura koje sadrže metale
3) Morate se pridržavati proizvođačevih uputa za uporabu o maksimalnim temperaturama.

 prikladno
X nije prikladno

5.2 Uključivanje i isključivanje
mikrovalne pećnice

OPREZ!
Mikrovalnu pećnicu
uključujte samo ako se u njoj
nalaze namirnice.
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1. Okrenite tipku postavki snage kako
biste postavili željenu funkciju.

2. Okrenite tipku postavki kako biste
postavili vrijeme.

3. Pritisnite  za potvrdu i uključenje
mikrovalne pećnice.
Za brisanje svih postavki, još jednom
pritisnite .

Za isključivanje mikrovalne pećnice:
• pričekajte da se mikrovalna pećnica

automatski isključi kada istekne
vrijeme.

• otvorite vrata. Mikrovalna pećnica se
automatski zaustavlja. Zatvorite vrata
i pritisnite  za nastavak kuhanja.
Tu opciju upotrebljavajte za
provjeravanje namirnica.

• pritisnite .
Kada se mikrovalna pećnica
automatski isključi, oglašava
se zvučni signal.

5.3 Tablica s postavkama snage

Simbol Postavka snage Snaga
90 W Srednje nisko -

Odmrzavanje 153 W

360 W Srednje pečeno -

600 W Srednje visoko -

800 W Jako -

Roštilj
Roštilj 1000 W

Kombinirano pečenje
Kombinirano pečenje 1 36 % Mikrovalna pećnica, 64 % Roštilj

Kombinirano pečenje 2 55 % Mikrovalna pećnica, 45 % Roštilj

5.4 Brzo pokretanje
Maksimalno vrijeme kuhanja
je 90 minuta.

Kako biste aktivirali mikrovalnu pećnicu u
trajanju od 30 sekundi s najvećom
razinom snage, pritisnite .
Vrijeme kuhanja povećava se za 30
sekundi svakim dodatnim pritiskom na
tipku.
Kako biste postavili vrijeme kuhanja u
stanju pripravnosti, okrenite tipku

postavki suprotno od smjera kazaljke na
satu, a zatim pritisnite  kako biste
aktivirali mikrovalnu pećnicu s najvećom
razinom snage.

5.5 Odmrzavanje
Možete odabrati između 2 načina
odmrzavanja:
• Odmrzavanje prema masi
• Vremenski određeno odmrzavanje
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Ne upotrebljavajte
odmrzavanje prema masi za
namirnice koje su izvađene
iz zamrzivača prije više od
20 minuta ili za gotova
zamrznuta jela.

Za uključenje odmrzavanja
prema masi morate koristiti
više od 100 g i manje od
2000 g namirnica.

Za odmrzavanje manje od
200 g namirnica, hranu
postavite na rub okretnog
tanjura.

1. Okrenite tipku postavki snage i
postavite .

2. Tipku postavki snage okrenite u
smjeru suprotno od kazaljki na satu
za postavljanje mase ili u smjeru
kazaljki na satu za postavljanje
vremena.
Za odmrzavanje prema masi vrijeme
se automatski postavlja.

5.6 Roštiljanje ili kombinirani
način kuhanja
1. Okrenite tipku postavki snage kako

biste postavili željenu funkciju.
2. Okrenite tipku postavki kako biste

postavili vrijeme.
3. Pritisnite  za potvrdu i uključenje

mikrovalne pećnice. Dok uređaj radu
načinu rada roštiljanje ili
kombinirano, možete promijeniti
postavku snage ili vremena.

6. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

6.1 Umetanje kompleta s
okretnim tanjurom

OPREZ!
Hranu ne kuhajte bez
kompleta s okretnim
tanjurom. Koristite isključivo
komplet s okretnim tanjurom
isporučen s mikrovalnom
pećnicom.

Namirnice nikada ne kuhajte
izravno na staklenoj plitici za
kuhanje.

1. Postavite okretnu vodilicu oko
osovine okretnog tanjura.

2. Stavite staklenu pliticu za kuhanje na
okretnu vodilicu

6.2 Umetanje stalka roštilja
Postavite stalak za roštiljanje na komplet
s okretnim tanjurom.
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7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Roditeljska zaštita
Funkcija roditeljske zaštite sprječava
nehotično uključivanje mikrovalne
pećnice.

Pritisnite i držite  3 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Kada je roditeljska zaštita uključena, na
zaslonu se prikazuje .
Kako biste isključili funkciju roditeljske
zaštite, pritisnite i držite  3 sekunde.

7.2 Kuhinjski tajmer
Možete postaviti najviše 90 minuta.
1. Okrenite tipku postavki snage i

postavite  .
2. Okrenite tipku postavki u smjeru

kazaljki na satu kako biste postavili
vrijeme.

3. Za potvrdu pritisnite .
Tajmer će i dalje raditi kada otvorite
vrata ili pauzirate mikrovalnu
pećnicu. Za poništavanje pritisnite

.

Kada istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal.

7.3 Econ način rada
Econ način rada radi kada priključite
mikrovalnu pećnicu na električno
napajanje ili nakon nestanka struje.
Za uključenje funkcije, prvo postavite
vrijeme (pogledajte "Postavljanje
vremena").
Econ način rada pomaže štedjeti
energiju kod svakodnevnog kuhanja.
1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i zadržite  5 sekundi.
3. Pritisnite  još dva puta.
Econ bljeska na zaslonu.
4. Zatvorite vrata.

Po završetku kuhanja mikrovalna
pećnica odbrojava 3 minute i
isključuje se.

Kako biste uključili funkciju dok
mikrovalna pećnica radi, dva puta
pritisnite .

8. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

8.1 Savjeti za mikrovalnu pećnicu

Problem Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini
namirnica koje želite pripremiti.

Potražite slične namirnice. Povećajte ili
smanjite vrijeme kuhanja prema sljedećem
pravilu: Dvostruka količina = gotovo dvo‐
struko više vremena, Upola manja količina
= upola manje vremena

Hrana je presuha. Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite
manju snagu mikrovalne pećnice.

Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili
skuhala nakon isteka postavljenog
vremena.

Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite
veću snagu. Zapamtite da je za veća jela po‐
trebno više vremena.
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Problem Rješenje
Hrana se nakon isteka postavljenog
vremena pregrijala na rubovima, ali
još nije gotova u sredini.

Sljedeći put odaberite manju snagu i duže
vrijeme. Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada
prođe pola vremena.

Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na
ravnu, široku posudu.

8.2 Odmrzavanje
Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim
dijelom okrenutim prema dolje.
Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to
može dovesti do kuhanja umjesto
odmrzavanja.
Perad uvijek odmrzavajte s prsima
okrenutim prema dolje.

8.3 Kuhanje
Ohlađeno meso i perad uvijek izvadite iz
hladnjaka najmanje 30 minuta prije
kuhanja.
Meso, perad, ribu i povrće ostavite
prekriveno nakon kuhanja.
Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog
maslaca.
Svo povrće potrebno je kuhati na
maksimalnoj snazi mikrovalne pećnice.
Dodajte 30 do 45 ml hladne vode za
svakih 250 g povrća.
Svježe povrće narežite na komade
jednake veličine prije kuhanja. Sve vrste
povrća kuhajte u posudi s poklopcem.

8.4 Zagrijavanje
Kada zagrijavate već pakiranu hranu
slijedite upute na pakiranju.

8.5 Roštilj
Roštiljanje tanjih komada na sredini
stalka za roštilj.
Okrenite hranu nakon isteka polovine
postavljenog vremena i nastavite s
roštiljanjem.

8.6 Kombinirano pečenje
Kombiniranim pečenjem zadržite
hrskavost određenih jela.
Nakon isteka polovine vremena pečenja,
okrenite namirnice i nastavite.
Postoje 2 načina za kombinirano
pečenje. Svaki način rada kombinira
funkcije mikrovalova i roštilja u različitim
vremenskim razdobljima i na različitim
razinama snage.

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

9.1 Napomene i savjeti u vezi
čišćenja
• Prednju stranu pećnice očistite

mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.

• Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.

• Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Prljavština neće
izgorjeti i može se jednostavno
ukloniti.

• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje.

• Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.

• Za omekšavanje tvrdih ostataka
zagrijte čašu vode punom snagom
mikrovalne pećnice na 2 do 3 minute.
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• Za uklanjanje mirisa umiješajte u čaši
vode 2 žlice limunovog soka i zagrijte

punom snagom mikrovalne pećnice
na 5 minuta.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

10.1 Rješavanje problema...

Problem Mogući uzrok rješenje
Uređaj ne radi. Uređaj je isključen. Aktivirajte uređaj.

Uređaj ne radi. Uređaj nije priključen. Uključite utikač uređaja.

Uređaj ne radi. Oštećen je osigurač u kućištu
osigurača.

Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač pregori više puta, pozo‐
vite ovlaštenog električara.

Uređaj ne radi. Vrata nisu pravilno zatvorena. Provjerite da ništa ne blokira
vrata.

Svjetlo ne radi. Svjetlo je neispravno. Potrebno je zamijeniti žarulju.

U unutrašnjosti
dolazi do iskrenja.

U unutrašnjosti se nalazi
metalno posuđe ili posuđe s
metalnim pokrovom.

Izvadite posuđe iz uređaja.

U unutrašnjosti
dolazi do iskrenja.

U uređaju se nalaze metalni
štapići ili aluminijska folija
dodiruje unutarnje stjenke.

Provjerite da štapići ili folija ne
dodiruju unutarnje stjenke.

Komplet s okretnim
tanjurom stvara
zvuk grebenja ili
mljevenja.

Ispod staklene plitice za
kuhanje nalazi se neki
predmet ili nečistoća.

Očistite područje ispod
staklene plitice za kuhanje.

Uređaj je prestao ra‐
diti bez nekog odre‐
đenog razloga.

Došlo je do kvara. Ako se ova situacija ponovi,
nazovite ovlašteni servis.

10.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
se na uređaju. Ne skidajte nazivnu
pločicu s uređaja.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.) ........................................

Broj proizvoda (PNC) ........................................

Serijski broj (S.N.) ........................................
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11. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

11.1 Opće informacije
OPREZ!
Nemojte zatvoriti ispušne
otvore. Ako to napravite,
uređaj se može pregrijati.

OPREZ!
Uređaj ne priključujte na
adaptere ili produžne kabele.
To može dovesti do
preopterećenja i opasnosti
od požara.

OPREZ!
Minimalna visina
postavljanja je 85 cm.

• Mikrovalna pećnica namijenjena je
samo za upotrebu na kuhinjskom
ormariću. Mora se nalaziti na čvrstoj i
ravnoj površini.

• Mikrovalnu pećnicu udaljite od pare,
vrućeg zraka i prskanja vode.

• Ako je mikrovalna pećnica preblizu TV
i radio uređaju, može uzrokovati
smetnje u prijemu signala.

• Ako mikrovalnu pećnicu prevozite po
hladnom vremenu, nemojte je uključiti
odmah nakon postavljanja. Pustite je
da stoji na sobnoj temperaturi kako bi
upila toplinu.

11.2 Električna instalacija
UPOZORENJE!
Električnu instalaciju mora
postaviti kvalificirana osoba.

Proizvođač nije odgovoran
ako ne slijedite sigurnosne
mjere opreza iz poglavlja
"Sigurnosne informacije".

Ova mikrovalna pećnica opremljena je
utikačem i kabelom napajanja.
Kabel ima žicu uzemljenja i utikač s
uzemljenjem. Utikač se mora utaknuti u
utičnicu koja je ispravno postavljena i
uzemljena. U slučaju kratkog spoja,
uzemljenje smanjuje opasnost od
strujnog udara.

11.3 Minimalne udaljenosti

C

A

B

Dimenzije mm

A1)2) 300

B 200

C 0
1)
2) Minimalna visina potrebnog slobodnog
prostora iznad gornje površine pećnice.

12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice

Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information
 General information and tips
 Environmental information

Subject to change without notice.

1.  SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the
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result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.

1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent
disability.

• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.

• Do not let children play with the appliance.
Children under 3 years must not be left unsupervised
in the vicinity of the appliance.

• Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.

• Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.

• If the appliance has a child safety device, this should
be activated.

• Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.

• Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.

1.2 General Safety
• This appliance is intended to be used in household

and similar applications such as:
– Farm houses, staff kitchen areas in shops, offices

and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and

other residential type environments.
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• WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Before any maintenance operation, deactivate the

appliance and disconnect the mains plug from the
socket.

• If the door or door seals are damaged, the appliance
must not be operated until it has been repaired by a
qualified person.

• If the mains power supply cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its Authorised
Service Centre or similarly qualified persons to avoid
an electrical hazard.

• Only a qualified person can carry out any service or
repair operation that involves the removal of a cover
which gives protection against exposure to microwave
energy.

• Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.

• Do not heat liquids and other foods in sealed
containers. They are liable to explode.

• Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking. This requirement
is not applicable if the manufacturer specifies size and
shape of metallic containers suitable for microwave
cooking.

• Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.

• When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the appliance due to the possibility of
ignition.

• The appliance is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
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warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

• If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance
and keep the door closed in order to stifle any flames.

• Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling. Care must be taken when handling
the container.

• The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.

• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in the appliance since they may
explode, even after microwave heating has ended.

• The appliance should be cleaned regularly and any
food deposits removed.

• Failure to maintain the appliance in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that could
adversely affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.

• The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.

• The microwave oven shall not be placed in a cabinet
unless it has been tested in a Cabinet.

• The rear surface of appliances shall be placed against
a wall.

• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the glass door since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.

• Do not activate the appliance when it is empty. Metal
parts inside the cavity can create electric arcing.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation

WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.

• Do not install or use a damaged
appliance.

• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.

• The appliance can be placed almost
anywhere in the kitchen. Make sure
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the oven is placed on a flat, level
surface and that vents as well as the
surface underneath the appliance are
not blocked (for sufficient ventilation).

2.2 Electrical Connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.

• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the

rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.

• If the appliance is connected to the
socket via an extension cord, make
sure the cord is earthed.

• Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains
cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.

• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.

2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns and
electrical shock or explosion.

• Do not change the specification of this
appliance.

• Do not let the appliance stay
unattended during operation.

• Do not apply pressure on the open
door.

• Make sure that the ventilation
openings are not blocked.

• Do not use the appliance as a work
surface and do not use the cavity for
storage purposes.

2.4 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of injury, fire, or
damage to the appliance.

• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.

• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the
surface material.

• Do not allow food spills or cleaner
residue to accumulate on door sealing
surfaces.

• Fat and food remaining in the
appliance can cause fire and electric
arcing when the microwave function
operates.

• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal
objects.

• If you use an oven spray, obey the
safety instructions on the packaging.

2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the
mains supply.

• Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
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3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 General overview

1 3 4

8 67 5

2 1 Lamp
2 Safety interlock system
3 Display
4 Control panel
5 Door opener
6 Waveguide cover
7 Grill
8 Turntable shaft

3.2 Control Panel

1

2

3

4

5

Symbol Function Description

1 — Display Shows the settings and current
time.

2 Power Setting knob To set the power level.

3
, 

Setting knob To set the cooking time or weight.

4 Start / +30 sec button
To start the appliance or increase
the cooking time for 30 seconds at
full power.
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Symbol Function Description

5
Stop / Clear button To deactivate the appliance or de‐

lete the cooking settings.

Other symbols on the control panel
Symbol Function Description

Kitchen timer Counts down the time.

Defrosting To defrost food by weight or time.

Combi cooking To start the Combi cooking function.

3.3 Accessories

Turntable set
Always use the turntable set
to prepare food in the
microwave.

Glass cooking tray and roller guide.
Grill Rack

Use for:
• grilling food
• combi cooking

4. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

4.1 Initial Cleaning
CAUTION!
Refer to chapter "Care and
Cleaning".

• Remove all the parts and additional
packaging from the microwave.

• Clean the appliance before first use.

4.2 Setting the time
You can set the time in 12
hour or 24 hour clock
system.

1. Open the door.
2. Press and hold  for 5 seconds to

set 12 hour clock system.
3. Press  once more to set 24 hour

clock system.
4. Turn the Time Setting knob to enter

the amount of hours.

ENGLISH 23



5. Press  to confirm.
6. Turn the Time Setting knob to enter

the amount of minutes.

7. Press  to confirm.
8. Close the door.

5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 General information about
using the appliance
• After you deactivate the appliance, let

the food stand for some minutes.
• Remove the aluminium foil packaging,

metal containers, etc. before you
prepare the food.

Cooking
• If possible, cook food covered with

material suitable for use in the
microwave. Only cook food without a
cover if you want to keep it crusty

• Do not overcook the dishes by setting
the power and time too high. The food
can dry out, burn or catch fire in some
places.

• Do not use the appliance to cook
eggs or snails in their shells, because
they can explode. With fried eggs,
pierce the yolks first.

• Pierce skin or peel of potatoes,
tomatoes, sausages and similar types
of food with a fork several times
before cooking so that the food does
not burst.

• For chilled or frozen food, set a longer
cooking time.

• Dishes which contain sauce must be
stirred from time to time.

• Vegetables that have a firm structure,
such as carrots, peas or cauliflower,
must be cooked in water.

• Turn larger pieces of food after half of
the cooking time.

• If possible, cut vegetables into similar-
sized pieces.

• Use flat, wide dishes.

• Do not use cookware made of
porcelain, ceramic or earthenware
with unglazed bottoms or small holes
for example on handles. Moisture
going into the holes can cause the
cookware to crack when it is heated.

• The glass cooking tray is necessary
for the operation of the microwave.
Place the food or liquids on it.

Defrosting meat, poultry, fish
• Put the frozen, unwrapped food on a

small upturned plate with a container
below it so that the defrosting liquid
collects in the container.

• Turn the food after half of the
defrosting time. If possible, divide and
then remove the pieces that started to
defrost.

Defrosting butter, portions of gateau,
quark
• Do not fully defrost the food in the

appliance, but let it defrost at room
temperature. It gives a more even
result. Remove all metal or aluminium
packaging before defrosting.

Defrosting fruit, vegetables
• If fruit and vegetables should remain

raw, do not defrost them fully in the
appliance. Let them defrost at room
temperature.

• To cook fruit and vegetables without
defrosting them first use a higher
microwave power.

Ready meals
• You can prepare ready meals in the

appliance only if their packaging is
suitable for microwave use.

• You must follow the manufacturer's
instructions printed on the packaging
(e.g. remove the metal cover and
pierce the plastic film).
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Suitable cookware and materials
Cookware / Material Microwave Grilling

Defrosting Heating Cooking
Ovenproof glass and porcelain with
no metal components, e. g. Pyrex,
heat-proof glass

Non-ovenproof glass and porcelain 1) X X X

Glass and glass ceramic made of
ovenproof/frost-proof material (e. g.
Arcoflam), grill shelf

Ceramic 2), earthenware 2) X

Heat-resistant plastic up to 200 °C 3) X

Cardboard, paper X X X

Clingfilm X X X

Roasting film with microwave safe
closure 3)

X

Roasting dishes made of metal, e. g.
enamel, cast iron

X X X

Baking tins, black lacquer or silicon-
coated 3)

X X X

Baking tray X X X

Browning cookware, e. g. crisp pan
or crunch plate

X X

Ready meals in packaging 3)

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.

 suitable
X not suitable

5.2 Activating and deactivating
the microwave

CAUTION!
Do not let the microwave
operate if there is no food in
it.

1. Turn the Power Setting knob to set
the desired function.

2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm and activate the

microwave.
To erase all the settings, press 
one more time.

To deactivate the microwave:
• wait until the microwave deactivates

automatically, when the time comes to
an end.
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• open the door. The microwave stops
automatically. Close the door and
press  to continue to cook. Use
this option to inspect food.

• press .

When the microwave
deactivates automatically, an
acoustic signal sounds.

5.3 Power setting table

Symbol Power setting Power
90 W Medium Low -

Defrost 153 W

360 W Medium -

600 W Medium High -

800 W High -

Grill
Grill 1000 W

Combi Cooking
Combi Cooking 1 36 % Microwave, 64 % Grill

Combi Cooking 2 55 % Microwave, 45 % Grill

5.4 Quick Start
The maximum cooking time
is 90 minutes.

To activate the microwave for 30
seconds at full power press .
The cooking time increases by 30
seconds with each additional press of the
button.
To set the cooking time in standby mode
turn the Setting knob counterclockwise
then press  to activate the microwave
at full power.

5.5 Defrosting
You can choose between 2 defrosting
modes:
• Weight defrosting

• Time defrosting
Do not use weight defrosting
on food that is left out of the
freezer for more than 20
minutes, or for frozen ready-
made food.

To activate weight defrosting
you must use more than 100
g of food and less than 2000
g.

To defrost less than 200 g of
food place it on the edge of
the turntable.

1. Turn the Power Setting knob and set
.
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2. Turn the Setting knob anticlockwise
to set the weight or clockwise to the
time.
For weight defrosting the time is set
automatically.

5.6 Grilling or Combi Cooking
1. Turn the Power Setting knob to set

the desired function.

2. Turn the Setting knob to set the time.
3. Press  to confirm and activate the

microwave. You can change the
power setting or time, while the
Grilling or Combi cooking mode is
active.

6. USING THE ACCESSORIES
WARNING!
Refer to Safety chapters.

6.1 Inserting the turntable set
CAUTION!
Do not cook food without the
turntable set. Use only the
turntable set provided with
the microwave.

Never cook food directly on
the glass cooking tray.

1. Place the roller guide around the
turntable shaft.

2. Place the glass cooking tray on the
roller guide

6.2 Inserting the grill rack
Place the grill rack on the turntable set.

7. ADDITIONAL FUNCTIONS
7.1 Child Safety Lock
The Child Safety Lock prevents an
accidental operation of the microwave.

Press and hold  for 3 seconds.
An acoustic signal sounds.
When the Child Safety Lock is active the
display shows .

To deactivate the Child Safety Lock
Press and hold  for 3 seconds.

7.2 Kitchen Timer
You can set a maximum 90 minutes.
1. Turn the Power Setting knob and set

.
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2. Turn the Setting knob clockwise to
set the time.

3. Press  to confirm.
The Timer still works when you open
the door or pause the microwave.
Press  to cancel.
When the set time is reached, an
acoustic signal sounds.

7.3 Econ Mode
The Econ Mode function operates when
you connect the microwave to the
electrical supply or after a power cut.
To start the function set the time first
(refer to "Setting the time").

The Econ Mode function helps save
energy during everyday cooking.
1. Open the door.
2. Press and hold  for 5 seconds.
3. Press  two more times.
Econ flashes on the display.
4. Close the door.

After the end of cooking, the
microwave counts down 3 minutes
and deactivates.

To activate the function while the
microwave operates, press  twice.

8. HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.

8.1 Tips for the microwave

Problem Remedy
You cannot find details for the
amount of food prepared.

Look for a similar food. Increase or shorten the
length of the cooking times according to the
following rule: Double the amount = almost
double the time, Half the amount = half the
time

The food got too dry. Set shorter cooking time or select lower micro‐
wave power.

The food is not defrosted, hot or
cooked after the time came to an
end.

Set longer cooking time or set higher power.
Note that large dishes need longer time.

After the cooking time comes to an
end, the food is overheated at the
edge but is still not ready in the mid‐
dle.

Next time set a lower power and a longer time.
Stir liquids halfway through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat,
wide dish.

8.2 Defrosting
Always defrost roast with the fat side
down.
Do not defrost covered meat because
this may cause cooking instead of
defrosting.

Always defrost whole poultry breast side
down.

8.3 Cooking
Always remove chilled meat and poultry
from the refrigerator at least 30 minutes
before cooking.
Let the meat, poultry, fish and vegetables
stay covered after cooking.
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Brush a little oil or melted butter over the
fish.
All vegetables should be cooked at full
microwave power.
Add 30 - 45 ml of cold water for every
250 g of vegetables.
Cut the fresh vegetables into even size
pieces before cooking. Cook all
vegetables with a cover on the container.

8.4 Reheating
When you reheat packed ready meals
always follow the instruction written on
the packaging.

8.5 Grilling
Grill flat food items in the middle of the
grill rack.

Turn the food over halfway through the
set time and continue grilling.

8.6 Combi Cooking
Use the Combi Cooking to keep the
crispness of certain foods.
At the half of the cooking time, turn over
the foods then continue.
There are 2 modes for Combi Cooking.
Each mode combines the microwave and
the grill functions at different time periods
and power levels.

9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

9.1 Notes and tips on cleaning
• Clean the front of the appliance with a

soft cloth with warm water and a
cleaning agent.

• To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent .

• Clean the appliance interior after each
use. The dirt does not burn on and
can be removed easily.

• Clean stubborn dirt with a special
cleaner.

• Clean all accessories regularly and let
them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent.

• To soften the hard to remove remains,
boil a glass of water at full microwave
power for 2 to 3 minutes.

• To remove odours, mix a glass of
water with 2 tsp of lemon juice and
boil at full microwave power for 5
minutes.

10. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

10.1 What to do if...

Problem Possible cause Remedy
The appliance does
not operate.

The appliance is deactivated. Activate the appliance.

The appliance does
not operate.

The appliance is not plugged
in.

Plug in the appliance.
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Problem Possible cause Remedy
The appliance does
not operate.

The fuse in the fuse box is
blown.

Check the fuse. If the fuse
blows more than one time,
contact a qualified electrician.

The appliance does
not operate.

The door is not closed proper‐
ly.

Make sure that nothing blocks
the door.

The lamp does not
operate.

The lamp is defective. The lamp has to be replaced.

There is sparking in
the cavity.

There are metal dishes or
dishes with metal trim.

Remove the dish from the ap‐
pliance.

There is sparking in
the cavity.

There are metal skewers or
aluminium foil that touches the
interior walls.

Make sure that the skewers or
foil do not touch the interior
walls.

The turntable set
makes scratching or
grinding noise.

There is an object or dirt be‐
low the glass cooking tray.

Clean the area below the
glass cooking tray.

The appliance stops
operating without a
clear reason.

There is a malfunction. If this situation repeats call the
Authorised Service Center.

10.2 Service data
If you cannot find a solution to the
problem yourself, contact your dealer or
an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service
centre is on the rating plate. The rating
plate is on the appliance. Do not remove
the rating plate from the appliance.

We recommend that you write the data here:
Model (MOD.) ........................................

Product number (PNC) ........................................

Serial number (S.N.) ........................................

11. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.

11.1 General Information
CAUTION!
Do not block the air vents. If
you do that, the appliance
can overheat.

CAUTION!
Do not connect the
appliance to adapters or
extension leads. This can
cause overloading and risk
of fire.

CAUTION!
The minimum installation
height is 85 cm.
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• The microwave is for a kitchen
counter top use only. It must be
placed on a stable and flat surface.

• Put the microwave far away from
steam, hot air and water splashes.

• If the microwave is to close to the TV
and radio it may cause interference in
the received signal.

• If you transport the microwave in cold
weather, do not activate it
immediately after the installation. Let
is stand in the room temperature and
absorb the heat.

11.2 Electrical installation
WARNING!
Only a qualified person must
do the electrical installation.

The manufacturer is not
responsible if you do not
follow the safety precautions
from the chapter "Safety
Information".

This microwave is supplied with a main
cable and main plug.
The cable has an earth wire with an
earthing plug. The plug must be plugged

into an outlet that is properly installed
and earthed. In the event of an electrical
short circuit, earthing reduces the risk of
electric shock.

11.3 Minimal distances

C

A

B

Dimension mm

A1) 300

B 200

C 0
1) The minimum height of free space nec‐
essary above the top surface of the oven.

12. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol 
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
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SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
 Yleisohjeet ja vinkit
 Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1.  TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat

www.electrolux.com32



virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.

• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa
laitteen lähelle.

• Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.

• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.

• Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa

laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten

ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja

vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,

toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen

asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
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• VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke

pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
• Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet,

laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen
henkilö on korjannut sen.

• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

• Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa
huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on
poistettava.

• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.

• Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita
tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.

• Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske
niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut
niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.

• Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat
mikroaaltouunissa käytettäviksi.

• Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos
ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.

• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara
on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai
vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja,
sieniä, kosteita liinoja tms.

• Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois
toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku
kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
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• Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi
aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa
varovasti.

• Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita
vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen
kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.

• Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.

• Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki
ruokajäämät tulee poistaa.

• Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.

• Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila saattaa tulla
kuumaksi laitteen toiminnan aikana.

• Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kalustekaapin sisälle,
ellei sitä ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi.

• Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia

lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.

• Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä
olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.

2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus

VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.

• Laite voidaan sijoittaa lähes minne
tahansa keittiössä. Sijoita uuni
tasaiselle ja tukevalle alustalle ja
tarkista, että ilmanvaihtoaukot eivät

ole tukossa ja että laitteen alle jää
rako (riittävän ilmankierron
varmistamiseksi).

2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
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• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.

• Jos laite kytketään pistorasiaan
jatkojohdolla, tarkista, että johto on
maadoitettu.

• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.

• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.

• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole

esteitä.
• Älä käytä laitetta työtasona tai sen

sisätilaa tavaroiden tai tuotteiden
säilyttämiseen.

2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.

• Älä anna ruokaroiskeiden tai
pesuaineen jäämien kerääntyä luukun
tiivisteeseen.

• Laitteessa olevat rasva- ja
ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon
ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon
ollessa toiminnassa.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.

• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.

2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja

hävitä se.
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3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat

1 3 4

8 67 5

2 1 Valo
2 Lukitusjärjestelmä
3 Näyttö
4 Käyttöpaneeli
5 Luukun avauspainike
6 Aallonohjaimen suojus
7 Grilli
8 Pyörivän alustan akseli

3.2 Käyttöpaneeli

1

2

3

4

5

Symboli Toiminto Kuvaus

1 — Näyttö Näyttää asetukset ja senhetkisen
kellonajan.

2 Tehonsäädin Tehotason asettaminen.

3
, 

Asetuskytkin Kypsennysajan tai painon asetta‐
minen.

4 Käynnistä / +30 se‐
kuntia -painike

Laitteen käynnistäminen tai 30 se‐
kunnin lisääminen kypsennysai‐
kaan täydellä teholla.
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Symboli Toiminto Kuvaus

5
Pysäytä/Tyhjennä-
painike

Laitteen kytkeminen pois toimin‐
nasta tai asetuksien poistaminen.

Muut käyttöpaneelilla näkyvät symbolit
Symboli Toiminto Kuvaus

Keittiöajastin Ajanlaskenta.

Sulatus Ruoan sulattaminen painon tai ajan
perusteella.

Yhdistelmätoiminto Yhdistelmätoiminnon käyttöönotto.

3.3 Varusteet

Pyörivä alustakokoonpano
Käytä aina pyörivää
alustakokoonpanoa
valmistaessasi ruokaa
mikroaaltouunilla.

Lasialusta ja rullaohjain.
Grillausritilä

Käyttö:
• grillaus
• yhdistelmätoiminto

4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen

HUOMIO!
Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".

• Poista kaikki osat ja ylimääräiset
pakkausmateriaalit mikroaaltouunista.

• Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.

4.2 Kellonajan asetus
Voit asettaa ajan 12 tai 24
tunnin kellojärjestelmällä.

1. Avaa ovi.
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2. Paina ja pidä alhaalla  viisi
sekuntia 12 tunnin kellojärjestelmän
asettamiseksi.

3. Paina painiketta  vielä kerran 24
tunnin kellojärjestelmän
asettamiseksi.

4. Syötä tuntimäärä ajan asetuskytkintä
kääntämällä.

5. Vahvista -painikkeella.
6. Syötä minuuttimäärä ajan

asetuskytkintä kääntämällä.
7. Vahvista -painikkeella.
8. Sulje luukku.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä
• Kun laite on kytketty pois päältä, anna

ruoan olla joidenkin minuuttien ajan.
• Poista alumiinifolio, metalliastiat jne.

ennen ruoan valmistamista.
Kypsentäminen
• Jos mahdollista, peitä kypsennettävä

ruoka materiaalilla, joka sopii
käytettäväksi mikroaaltouunissa. Voit
jättää ruoan peittämättä vain silloin,
kun haluat saavuttaa rapean
lopputuloksen.

• Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla
liian suuren tehon tai pitkän aika-
asetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa
tai syttyä.

• Älä käytä laitetta kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen,
sillä ne voivat räjähtää. Munakkaissa
munankeltuaiset on lävistettävä ensin.

• Puhkaise perunoiden, tomaattien,
makkaroiden tai vastaavien ruokien
kuori useampia kertoja haarukalla
ennen kypsentämistä. Täten vältät
ruoan räjähtämisen.

• Aseta pitempi aika-asetus, jos ruoka
on viileää tai pakastettu.

• Kastiketta sisältävää ruokaa on
sekoitettava aika ajoin.

• Vihannekset, jotka ovat rakenteeltaan
kovia (esim. porkkanat, herneet tai
kukkakaali), tulee kypsentää vedessä.

• Käännä suurempia ruokakappaleita
kypsennyksen puolivälissä.

• Jos mahdollista, leikkaa vihannekset
samankokoisiksi paloiksi.

• Käytä tasaisia leveitä astioita.

• Älä käytä posliini-, keraamisia tai
saviastioita, joissa on lasittamaton
pohja tai pieniä reikiä (esim.
kahvoissa). Reikiin pääsevä kosteus
voi aiheuttaa astian halkeamisen
lämmittäessä.

• Mikroaaltouunin toiminta edellyttää
lasialustan käyttöä. Aseta
elintarvikkeet tai nesteet sen päälle.

Lihan, linnunlihan ja kalan
sulattaminen
• Aseta pakasteruoka ilman pakkausta

pienelle ylösalaisin käännetylle
lautaselle astiaan, jotta sulanut neste
valuu astiaan.

• Käännä ruoka sulatuksen
puolivälissä. Jos mahdollista, jaa ja
poista sitten sulaneet kappaleet.

Voin, kakkupalojen, rahkan
sulattaminen
• Älä sulata ruokaa kokonaan

laitteessa, vaan anna ruoan sulaa
huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin
tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai
alumiinipakkaukset ennen
sulattamista.

Hedelmien ja vihannesten
sulattaminen
• Jos haluat hedelmien tai vihannesten

jäävän kypsymättömiksi, vältä niiden
täydellistä sulattamista laitteessa.
Anna niiden sulaa
huoneenlämpötilassa.

• Hedelmät ja vihannekset voidaan
kypsentää jäisinä käyttämällä
suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

Valmisruoat
• Voit valmistaa valmisaterioita

laitteessa vain silloin, kun niiden
pakkaus sopii mikroaaltouuniin
käytettäväksi.
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• Noudata pakkauksessa olevia
valmistajan ohjeita (esim. poista
metallikansi ja lävistä muovikalvo).

Sopivat keittoastiat ja materiaalit
Keittoastia / materiaali Mikroaalto Grillaus

Sulatus Lämmi‐
tys

Kypsen‐
täminen

Uunin kestävä lasi ja posliini, ei sisäl‐
lä metalliosia (esim. Pyrex, kuumuut‐
ta kestävä lasi)

Uuniin sopimaton lasi ja posliini 1) X X X

Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuk‐
sen kestävä materiaali (esim. Arcof‐
lam), grillin ritilä

Keramiikka 2), saviastiat 2) X

Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C 3) X

Pahvi, paperi X X X

Talouskelmu X X X

Paistopussi mikroaaltouunin kestä‐
vällä sulkijalla 3)

X

Metalliset paistoalustat (esim. emali,
valurauta)

X X X

Uunivuoat, musta lakka tai silikoni‐
päällysteiset 3)

X X X

Leivinpelti X X X

Ruskistusastiat (esim. ruskistuspan‐
nu tai -lautanen)

X X

Valmisruoat pakkauksissa 3)

1) Ei hopeisia, kultaisia, platina- tai metallilevyjä/-koristeita
2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
3) Noudata valmistajan ohjeita maksimilämpötilaan liittyen.

 Sopiva
X on sopimaton

5.2 Mikroaaltouunin kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta

HUOMIO!
Älä anna mikroaaltouunin
toimia, jos sen sisällä ei ole
ruokaa.

www.electrolux.com40



1. Aseta haluamasi toiminto
kääntämällä tehonsäädintä.

2. Aseta aika kääntämällä
asetuskytkintä.

3. Vahvista ja käynnistä mikroaaltouuni
painamalla .
Poista kaikki asetukset painamalla
painiketta  vielä kerran.

Mikroaaltouunin kytkeminen pois
toiminnasta:
• Odota, että mikroaaltouuni kytkeytyy

automaattisesti pois päältä, kun aika
päättyy.

• Avaa luukku. Mikroaaltouuni pysähtyy
automaattisesti. Sulje luukku ja paina

 jatkaaksesi kypsennystä. Tarkista
ruoka tämän lisätoiminnon avulla.

• paina painiketta .
Kun mikroaaltouuni
kytkeytyy automaattisesti
pois päältä, laitteesta kuuluu
äänimerkki.

5.3 Tehon asetustaulukko

Symboli Tehoasetus Teho
90 W Keskimatala -

Sulatus 153 W

360 W Keskitaso -

600 W Keskikorkea -

800 W Korkea -

Grilli
Grilli 1000 W

Yhdistelmätoiminto
Yhdistelmätoiminto 1 36 % Mikroaalto, 64 % Grilli

Yhdistelmätoiminto 2 55 % Mikroaalto, 45 % Grilli

5.4 Pikakäynnistys
Toiminta-aika on enintään
90 minuuttia.

Paina painiketta  mikroaaltouunin
kytkemiseksi toimintaan 30 sekunnin
ajaksi täydellä teholla.
Keittoaika kasvaa 30 sekunnilla
jokaisella painikkeen painalluksella.
Aseta kypsennysaika valmiustilassa
kiertämällä asetuskytkintä vastapäivään

ja painamalla sitten painiketta 
mikroaallon kytkemiseksi päälle täydellä
teholla.

5.5 Sulatus
Valittavissa on 2 sulatustilaa:
• Sulatus painon mukaan
• Ajastettu sulatus
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Älä käytä painon mukaan
toimivaa sulatusta, jos ruoka
on otettu pakastimesta yli 20
minuuttia sitten tai kun
kyseessä on pakastettu
valmisruoka.

Voit käyttää painon mukaan
toimivaa sulatusta 100 g -
2000 g ruokamäärään.

Sulata alle 200 g ruokaa
asettamalla se pyörivän
alustan reunalle.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta .
2. Aseta paino kääntämällä

asetuskytkintä vastapäivään ja aika

kääntämällä asetuskytkintä
myötäpäivään.
Painon mukaan tapahtuvassa
sulatuksessa aika asetetaan
automaattisesti.

5.6 Grillaus tai
yhdistelmätoiminto
1. Aseta haluamasi toiminto

kääntämällä tehonsäädintä.
2. Aseta aika kääntämällä

asetuskytkintä.
3. Vahvista ja käynnistä mikroaaltouuni

painamalla . Tehoasetusta ja
aikaa voidaan säätää grillaus- tai
yhdistelmätoiminnon ollessa
käynnissä.

6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

6.1 Pyörivän
alustakokoonpanon
asentaminen

HUOMIO!
Älä kypsennä ruokaa ilman
pyörivää
alustakokoonpanoa. Käytä
ainoastaan mikroaaltouunin
mukana toimitettua pyörivää
alustakokoonpanoa.

Älä koskaan valmista ruokaa
suoraan lasialustan päällä.

1. Aseta rullaohjain pyörivän alustan
akselin ympärille.

2. Aseta lasialusta rullaohjaimeen.

6.2 Grillausritilän asentaminen
Aseta grillausritilä alustakokoonpanoon.

7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lapsilukko
Lapsilukko estää mikroaaltouunin
käynnistämisen vahingossa.

Paina ja pidä alhaalla painiketta  3
sekunnin ajan.

Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun lapsilukko on toiminnassa, näytössä
näkyy .
Kytke lapsilukko pois toiminnasta Paina
ja pidä alhaalla -painiketta 3 sekunnin
ajan.
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7.2 Keittiöajastin
Voit asettaa enintään 90 minuuttia.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta .
2. Aseta aika kääntämällä

asetuskytkintä myötäpäivään.
3. Vahvista -painikkeella.

Ajastin toimii edelleen, kun avaat
luukun tai keskeytät mikroaaltouunin
toiminnan. Voit peruuttaa toiminnon
painamalla .
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki.

7.3 Econ Mode
Econ Mode -toiminto toimii, kun
mikroaaltouuni kytketään sähköverkkoon
tai sähkökatkoksen jälkeen.

Käynnistä toiminto asettamalla ensin
aika (katso osio "Ajan asettaminen").
Econ Mode -toiminto auttaa säästämään
energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana.
1. Avaa luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta 

viiden sekunnin ajan.
3. Paina painiketta  vielä kahdesti.
Econ vilkkuu näytössä.
4. Sulje luukku.

Ruoanvalmistuksen päättyessä
käynnistyy kolmen minuutin
ajanlaskenta, jonka jälkeen
mikroaaltouuni kytkeytyy pois
toiminnasta.

Kytke toiminto toimintaan
mikroaaltouunin ollessa käynnissä
painamalla kaksi kertaa painiketta .

8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

8.1 Mikroaaltoa koskevia vinkkejä

Ongelma Korjaustoimenpide
Et löydä valmistettavaa ruokamää‐
rää koskevia tietoja.

Katso vastaavan ruoan tiedot. Pidennä tai ly‐
hennä kypsennysaikoja seuraavan säännön
mukaisesti: Kaksinkertainen määrä = lähes
kaksinkertainen aika, Puolet pienempi mää‐
rä = puolet lyhyempi aika

Ruoasta tuli liian kuivaa. Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhai‐
sempi mikroaaltouunin teho.

Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuu‐
maa tai kypsää ennen asetetun ajan
päättymistä.

Aseta pitempi kypsennysaika tai suurempi te‐
ho. Huomaa, että suuret astiat vaativat pitem‐
män ajan.

Kun asetettu aika päättyy, ruoka on
ylikuumentunut reunoilta, mutta ei
vielä valmista keskeltä.

Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pi‐
tempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja,
puolivälissä.

Riisin kohdalla parhaat tulokset
saavutetaan käyttämällä matalaa ja
leveää astiaa.

8.2 Sulattaminen
Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.
Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi
kypsyä sulamisen sijaan.
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Sulata kokonainen kana aina rintapuoli
alaspäin.

8.3 Kypsennys
Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha
jääkaapista vähintään 30 minuuttia
ennen kypsentämistä.
Anna lihan, linnunlihan, kalan ja
vihannesten olla peitettynä
kypsennyksen jälkeen.
Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan
päälle.
Kaikki vihannekset tulee kypsentää
täydellä mikroaaltoteholla.
Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen
250 g vihanneksia.
Leikkaa tuoreet vihannekset
samankokoisiksi paloiksi ennen
kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia
astia peitettynä.

8.4 Uudelleen lämmitys
Kun lämmität uudelleen valmisruokia,
noudata aina pakkauksessa olevia
ohjeita.

8.5 Grilli
Matalien ruokalajien grillaus ritilän
keskellä.
Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä
ja jatka grillausta.

8.6 Yhdistelmätoiminto
Käytä yhdistelmätoimintoa ruokien
rapeuden säilyttämiseen.
Käännä ruokia asetetun ajan puolivälissä
ja jatka grillausta.
Yhdistelmätoiminto sisältää 2 tilaa.
Kussakin tilassa mikroaalto- ja
grillaustoiminnot yhdistyvät eri
aikajaksoissa ja tehotasoissa.

9. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

9.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia ja vinkkejä
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä

vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.

• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Epäpuhtaudet eivät pala
kiinni ja ne voidaan poistaa helposti.

• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
puhdistusaineella.

• Puhdista kaikki lisävarusteet
säännöllisesti ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä
ja puhdistusainetta.

• Voit pehmentää vaikeasti poistettavat
jäämät kiehauttamalla lasillisen vettä
täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3
minuutin ajan.

• Voit poistaa hajut sekoittamalla
lasilliseen vettä 2 rkl sitruunamehua ja
kiehauttamalla sitä täydellä
mikroaaltouunin teholla 5 minuutin
ajan.

10. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
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10.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lain‐
kaan.

Laite on poistettu käytöstä. Kytke laite toimintaan.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Laitteen pistoke ei ole pistora‐
siassa.

Kytke laite sähköverkkoon.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Sulaketaulun sulake on pala‐
nut.

Tarkista sulake. Jos sulake
palaa useita kertoja, ota yh‐
teys sähköasentajaan.

Laite ei toimi lain‐
kaan.

Luukku ei ole kunnolla kiinni. Varmista, ettei luukun käyttö‐
alueella ole esteitä.

Valo ei syty. Lamppu on palanut. Lamppu on vaihdettava.

Sisätilassa esiintyy
kipinää.

Sisätilassa on metallisia tai
metalliosia sisältäviä astioita.

Poista astia laitteesta.

Sisätilassa esiintyy
kipinää.

Sisätilassa on metallivartaita
tai alumiinifoliota, joka kosket‐
taa sisäseiniin.

Varmista, etteivät vartaat ja
folio kosketa sisäseiniin.

Pyörivästä alustako‐
koonpanosta kuuluu
hankausääniä.

Lasialustan alapuolella on jo‐
kin esine tai epäpuhtauksia.

Puhdista lasialustan alapuolel‐
la oleva alue.

Laite pysähtyy ilman
ilmeistä syytä.

Toimintahäiriö. Jos tämä ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huolto‐
palveluun.

10.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on
laitteessa. Älä poista arvokilpeä
laitteesta.

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.) ........................................

Tuotenumero (PNC) ........................................

Sarjanumero (S.N.) ........................................

11. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.

11.1 Yleistä
HUOMIO!
Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja.
Laite voi muutoin
ylikuumentua.
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HUOMIO!
Älä liitä laitetta sovittimiin tai
jatkojohtoihin. Muutoin
olemassa on ylikuormituksen
ja tulipalon vaara.

HUOMIO!
Asennuskorkeus on
vähintään 85 cm.

• Mikroaaltouuni on tarkoitettu
käytettäväksi vain keittiön työtason
päällä. Se tulee asettaa vakaalla ja
tasaiselle alustalle.

• Suojaa mikroaaltouuni höyryltä,
kuumalta ilmalta ja vesiroiskeilta.

• Jos mikroaaltouuni on liian lähellä
televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa
häiriötä vastaanoton signaaliin.

• Jos mikroaaltouunia kuljetetaan
kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä
toimintaan välittömästi asennuksen
jälkeen. Anna sen olla
huoneenlämpötilassa ja absorboida
lämpö.

11.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Sähköliitäntä on annettava
ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.

Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleen
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.

Mikroaaltouunin mukana toimitetaan
virtajohto ja pistoke.
Virtajohdossa on maajohdin
maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä
pistorasiaan, joka on asennettu ja
maadoitettu oikein. Jos järjestelmässä
tapahtuu oikosulku, maadoitus vähentää
sähköiskun vaaraa.

11.3 Vähimmäisetäisyydet

C

A

B

Mitat mm

A1) 300

B 200

C 0
1) Uunin yläpinnan yläpuolelle jätettävän
vapaan tilan vähimmäiskorkeus.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä 

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
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NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Consignes de sécurité
 Informations générales et conseils
 Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1.  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
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dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables

AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être
laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.

• L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être
conservés hors de portée des enfants âgés de moins
de 8 ans.
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1.2 Sécurité générale
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique et

des applications équivalentes, telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines

réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;

– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel.

• AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.

• N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.

• Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.

• Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés,
vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas
été réparé par un professionnel qualifié.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger lié à l'électricité.

• Toute opération de maintenance ou réparation
nécessitant le retrait d'un des caches assurant la
protection contre les micro-ondes ne doit être confiée
qu'à un professionnel qualifié.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.

• Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments
dans des récipients hermétiquement fermés. Ils
pourraient exploser.

• Les aliments ou boissons dans des récipients en
métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes.
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Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant
indique la taille et la forme des récipients métalliques
adaptés à la cuisson au micro-ondes.

• N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation
dans un four à micro-ondes.

• Lorsque vous faites cuire des aliments dans des
récipients en plastique ou en papier, surveillez
toujours l'appareil car ces matières peuvent
s'enflammer.

• Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des
aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des
aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des
compresses chauffantes, des chaussons, des
éponges, des tissus humides ou autres pourrait
provoquer des blessures ou un incendie.

• En présence de fumée, éteignez ou débranchez
l’appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les
flammes.

• Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-
ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de
l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le
récipient.

• Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des
petits pots pour bébés, puis vérifiez la température
avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.

• Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers
ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils
pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.

• Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les
résidus alimentaires.

• Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa
surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa
durée de vie et provoquer des situations dangereuses.

• La température des surfaces accessibles peut être
élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.

• Le four à micro-ondes ne doit pas être encastré, à
moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.
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• La surface arrière de l'appareil doit être positionnée
contre un mur.

• N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs
pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils
peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.

• N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces
métalliques situées dans la cavité peuvent produire
des arcs électriques.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Instructions d’installation

AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.

• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.

• L'appareil peut être installé presque
n'importe où dans la cuisine. Assurez-
vous que le four est placé sur une
surface plate, de niveau, et que les
orifices d'aération ainsi que la surface
sous l'appareil ne sont pas obstrués
(pour une ventilation suffisante).

2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.

• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant

sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.

• Si l'appareil est branché à la prise
murale en utilisant une rallonge
électrique, assurez-vous qu'elle est
reliée à la terre.

• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation.
Contactez le service de maintenance

ou un électricien pour remplacer le
câble d'alimentation s'il est
endommagé.

• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.

2.3 Emploi
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'explosion.

• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.

• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.

• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.

• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.

• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail, ni la cavité comme un
espace de rangement.

2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle, d'incendie ou de
dommage matériel à
l'appareil.

• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
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• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.

• Ne laissez pas les résidus
alimentaires ou de produits nettoyants
s'accumuler sur les joints de la porte.

• Les résidus de graisse et d'aliments
dans l'appareil peuvent provoquer un
incendie et un arc électrique lorsque
la fonction micro-ondes est en cours.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.

• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage.

2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Vue d'ensemble

1 3 4

8 67 5

2 1 Éclairage
2 Système d'interverrouillage de

sécurité
3 Affichage
4 Bandeau de commande
5 Bouton d'ouverture de la porte
6 Couvercle de guide d'ondes
7 Gril
8 Axe du plateau tournant
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3.2 Bandeau de commande

1

2

3

4

5

Symbole Fonction Description
1 — Affichage Affiche les réglages et l'heure.

2 Manette de réglage de la puissance Pour régler le niveau de puissance.

3
, 

Manette de réglage Pour régler la durée de cuisson ou
le poids.

4 Touche Dé‐
part / +30 s

Pour mettre l'appareil en marche
ou augmenter le temps de cuisson
de 30 secondes à pleine puissan‐
ce.

5
Touche Arrêter/Annu‐
ler

Pour éteindre l'appareil ou suppri‐
mer les réglages de cuisson.

Autres symboles figurant sur le bandeau de commande
Symbole Fonction Description

Minuteur Effectue un décompte de la durée.

Décongélation Pour décongeler des aliments selon le
poids ou la durée.

Cuisson combinée Pour lancer la fonction Cuisson combi‐
née.
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3.3 Accessoires

Ensemble du plateau tournant
Utilisez toujours l'ensemble
du plateau tournant pour
cuire des aliments dans le
micro-ondes.

Plateau de cuisson en verre et support à
roulettes.
Grille

Utilisez-la pour :
• faire griller des aliments
• cuisson combinée

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

4.1 Premier nettoyage
ATTENTION!
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».

• Retirez toutes les pièces et
l'emballage supplémentaire du micro-
ondes.

• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser
pour la première fois.

4.2 Régler l’heure du jour
Vous pouvez sélectionner le
format 12 ou 24 heures pour
l'horloge.

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche  et

maintenez-la enfoncée pendant
5 secondes pour sélectionner le
format de 12 heures.

3. Appuyez une fois de plus sur 
pour sélectionner le format de
24 heures.

4. Tournez la manette de réglage de
l'horloge pour entrer le nombre
d'heures.

5. Appuyez sur la touche  pour
confirmer.

6. Tournez la manette de réglage de
l'horloge pour entrer le nombre de
minutes.

7. Appuyez sur la touche  pour
confirmer.

8. Refermez la porte.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

5.1 Informations générales sur
le fonctionnement de l'appareil
• Après avoir éteint l'appareil, laissez

reposer les aliments pendant
quelques minutes.

• Retirez les emballages en aluminium,
les récipients en métal, etc. avant de
préparer les aliments.
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Cuisine
• Si possible, cuisinez les aliments en

les couvrant avec un ustensile d'une
matière adaptée à l'utilisation au
micro-ondes. Ne cuisinez les aliments
sans les couvrir que si vous souhaitez
conserver leur croustillant

• Ne cuisez pas trop les plats en réglant
une puissance et une durée trop
élevées. Les aliments peuvent se
dessécher, brûler ou prendre feu.

• N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner
des œufs ou des escargots dans leur
coquille car ils peuvent exploser. Pour
les œufs sur le plat, percez d'abord
les jaunes.

• Piquez les aliments couverts d'une
« peau », comme les pommes de
terre, les tomates ou les saucisses,
avec une fourchette avant de les cuire
afin qu'ils n'explosent pas.

• Pour les aliments congelés ou les
plats surgelés, réglez un temps de
cuisson plus long.

• Les plats contenant de la sauce
doivent être remués de temps en
temps.

• Les légumes fermes tels que les
carottes, les petits pois ou le chou-
fleur doivent être cuits dans l'eau.

• Retournez les grosses pièces à la
moitié du temps de cuisson.

• Si possible, coupez les légumes en
morceaux de même taille.

• Utilisez des récipients de cuisson
plats et larges.

• N'utilisez pas d'ustensile de cuisine
en porcelaine, en céramique ou en
faïence dont le fond n'est pas verni ou
avec de petits trous, par exemple sur
les poignées. L'humidité s'infiltre dans
les trous et peut causer un
craquement de l'ustensile de cuisine
lorsqu'il chauffe.

• La plaque de cuisson en verre est
nécessaire au fonctionnement du four
à micro-ondes. Placez les aliments ou
liquides dessus.

Décongélation des viandes, de la
volaille et du poisson
• Posez l'aliment surgelé sans

emballage sur une petite assiette
retournée, puis placez un récipient
dessous pour recueillir l'eau de
décongélation.

• Retournez les aliments à la moitié du
temps de décongélation. Si possible,
séparez puis retirez les morceaux
ayant commencé à décongeler.

Décongélation de beurre, de
morceaux de gâteau, de fromage
• Ne décongelez pas ces aliments

entièrement dans l'appareil mais
laissez-les décongeler à température
ambiante. De cette façon la
décongélation sera plus uniforme.
Retirez tout emballage en métal ou en
aluminium avant la décongélation.

Décongélation de fruits et légumes
• Si les fruits et légumes doivent rester

crus, ne les décongelez pas
entièrement dans l'appareil. Laissez-
les décongeler à température
ambiante.

• Utilisez une puissance de micro-
ondes plus élevée pour cuire les fruits
et légumes sans les décongeler.

Plats préparés
• Vous pouvez cuire des plats préparés

dans l'appareil, uniquement si leur
emballage est adapté à une utilisation
dans un four à micro-ondes.

• Vous devez suivre les instructions
imprimées sur l'emballage (par
exemple « Retirez le couvercle en
métal et percez le film plastique »).
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Récipients et matériaux adaptés
Ustensile de cuisine / matériaux Micro-ondes Gril

Décongé‐
lation

Résis‐
tance

Cuisine

Verre et porcelaine allant au four
sans aucun composant métallique,
par exemple le Pyrex, le verre résis‐
tant à la chaleur

Verre et porcelaine n'allant pas au
four 1)

X X X

Verre et vitrocéramique composés
d'un matériau allant au four/résistant
au gel (par exemple l'Arcoflam), grille

Céramique 2), grès 2) X

Plastique résistant à une chaleur de
200 °C 3)

X

Carton, papier X X X

Film étirable X X X

Sachet de cuisson avec fermeture de
sûreté pour micro-ondes 3)

X

Plats à rôti en métal, par ex., émail,
fonte

X X X

Moules, laqués noirs ou revêtement
en silicone 3)

X X X

Plateau de cuisson X X X

Ustensiles de cuisine pour dorer, par
exemple plat « Crisp » ou plateau
« Crunch »

X X

Plats préparés et emballés 3)

1) Sans couches/ornements en argent, or, platine ou métal
2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal
3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

 Convient
X non adapté

5.2 Activation et désactivation
du micro-ondes

ATTENTION!
Ne faites pas fonctionner le
micro-ondes à vide.
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1. Tournez la manette de réglage de la
puissance pour sélectionner la
fonction souhaitée.

2. Tournez la manette de réglage pour
sélectionner la durée.

3. Appuyez sur  pour confirmer et
activer le micro-ondes.
Pour effacer tous les paramètres,
appuyez à nouveau sur .

Pour éteindre le micro-ondes :
• attendre qu'il s'éteigne

automatiquement une fois la durée
écoulée.

• ouvrir la porte. Le micro-ondes
s'arrête automatiquement. Fermez la
porte et appuyez sur  pour
continuer la cuisson. Choisissez cette
option si vous souhaitez simplement
surveiller la cuisson des aliments.

• appuyez sur .
Lorsque le micro-ondes
s'éteint automatiquement, un
signal sonore retentit.

5.3 Tableau des réglages de puissance

Symbole Puissance Puissance
90 W Moyennement faible -

Décongélation 153 W

360 W A point -

600 W Moyennement élevée -

800 W Élevé -

Gril
Gril 1000 W

Cuisson combinée
Cuisson combinée 1 36 % Micro-ondes, 64 % Gril

Cuisson combinée 2 55 % Micro-ondes, 45 % Gril

5.4 Démarrage rapide
Le temps de cuisson
maximal est de 90 minutes.

Appuyez sur  pour activer le micro-
ondes à pleine puissance pendant
30 secondes. pour activer le micro-ondes
à pleine puissance pendant
60 secondes.

Le temps de cuisson augmente de
30 secondes à chaque fois que vous
appuyez sur la touche.
Pour régler le temps de cuisson en mode
Veille, tournez la manette de réglage
vers la gauche, puis appuyez sur 
pour démarrer le micro-ondes à pleine
puissance.
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5.5 Décongélation
Vous pouvez choisir 2 modes de
décongélation :
• Décongélation selon le poids
• Décongélation selon la durée

La décongélation selon le
poids ne doit pas être
utilisée avec des aliments
décongelés depuis plus de
20 min. ni des plats préparés
surgelés.

Pour activer la
décongélation selon le
poids, vous devez introduire
entre 100 g et 2 000 g
d'aliments dans l'appareil.

Pour décongeler moins de
200 g d'aliments, placez-les
sur le bord du plateau
tournant.

1. Tournez la manette de réglage de la
puissance et sélectionnez .

2. Tournez la manette de réglage vers
la gauche pour régler le poids ou
vers la droite pour régler la durée.
Pour la décongélation selon le poids,
la durée est automatiquement réglée.

5.6 Gril ou cuisson combinée
1. Tournez la manette de réglage de la

puissance pour sélectionner la
fonction souhaitée.

2. Tournez la manette de réglage pour
sélectionner la durée.

3. Appuyez sur  pour confirmer et
activer le micro-ondes. Vous pouvez
changer la puissance ou la durée
pendant que le mode gril ou cuisson
combinée est en cours.

6. UTILISATION DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

6.1 Installation de l'ensemble
du plateau tournant

ATTENTION!
Ne cuisez pas les aliments
sans l'ensemble du plateau
tournant. N'utilisez que
l'ensemble du plateau
tournant fourni avec le
micro-ondes.

Ne cuisez jamais les
aliments directement sur le
plateau de cuisson en verre.

1. Placez le support à roulettes autour
de l'axe du plateau tournant.

2. Posez le plateau de cuisson en verre
sur le support à roulettes

6.2 Installation de la grille
Placez la grille sur le plateau tournant.
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7. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
7.1 Sécurité enfants
La fonction Sécurité enfants permet
d'éviter une utilisation involontaire du
micro-ondes.

Maintenez la touche  enfoncée
pendant 3 secondes.
Un signal sonore retentit.
Lorsque la Sécurité enfants est activée,

 s'affiche.
Pour désactiver la Sécurité enfants ,
maintenez la touche  enfoncée
pendant 3 secondes.

7.2 Minuteur
Vous pouvez le régler jusqu'à
90 minutes.
1. Tournez la manette de réglage de la

puissance et sélectionnez .
2. Tournez la manette de réglage dans

le sens des aiguilles d'une montre
pour régler la durée.

3. Appuyez sur la touche  pour
confirmer.
Le minuteur continue de fonctionner
lorsque vous ouvrez la porte ou
mettez le micro-ondes en pause.
Appuyez sur la touche  pour
annuler.

Lorsque la durée programmée s'est
écoulée, un signal sonore retentit.

7.3 Mode Econ
Le mode Econ fonctionne lorsque vous
raccordez le micro-ondes au secteur ou
après une coupure de courant.
Pour démarrer la fonction, réglez d'abord
l'heure (se reporter à la section « Régler
l’heure »).
Le mode Econ contribue à économiser
de l'énergie au quotidien lorsque vous
cuisinez.
1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche  et

maintenez-la enfoncée pendant
5 secondes.

3. Appuyez encore deux fois sur .
Econ clignote à l'écran.
4. Refermez la porte.

Une fois la cuisson terminée, le
micro-ondes s'éteint au bout d'un
décompte de 3 minutes.

Pour activer la fonction alors que le
micro-ondes est en marche, appuyez
deux fois sur .

8. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

8.1 Conseils pour le micro-ondes

Problème Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour
la quantité de nourriture préparée.

Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou
rallongez le temps de cuisson selon la règle
suivante : double quantité = presque le dou‐
ble de temps, moitié de la quantité = moitié
du temps
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Problème Solution
La nourriture a trop séché. Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez

une puissance de micro-ondes plus basse.

La nourriture n'est pas décongelée,
chaude ou cuite à la fin du temps
défini.

Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez
une puissance plus élevée. Veuillez noter que
les plats de grande taille ont besoin de plus de
temps.

Une fois la durée de cuisson écou‐
lée, les aliments sont trop cuits sur
les bords mais ne sont pas prêts au
centre.

La prochaine fois, diminuez la puissance et al‐
longez le temps. Remuez les liquides à la moi‐
tié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz
dans un récipient plat et large.

8.2 Dégivrer
Décongelez toujours les rôtis avec le
côté gras vers le bas.
Ne couvrez pas la viande pour la
décongeler car elle risquerait de cuire.
Décongelez toujours la volaille entière
poitrail vers le bas.

8.3 Faites cuire
Sortez toujours la viande et la volaille
froides du réfrigérateur au moins
30 minutes avant de les cuire.
Après la cuisson, laissez reposer la
viande, la volaille ou les légumes en les
couvrant.
Huilez ou beurrez légèrement le poisson.
Tous les légumes doivent être cuits à
pleine puissance de micro-ondes.
Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à
45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.
Coupez les légumes frais en morceaux
de même taille avant de les cuire. Faites

chauffer tous les légumes en couvrant le
récipient.

8.4 Réchauffage
Lorsque vous réchauffez des plats
cuisinés emballés, suivez toujours les
instructions figurant sur l'emballage.

8.5 Gril
Pour griller des aliments peu épais au
centre de la grille.
Retournez les aliments à la moitié du
temps programmé et continuez à les
faire griller.

8.6 Cuisson combinée
Utilisez la Cuisson combinée pour
préserver le croquant de certains
aliments.
À la moitié du temps de cuisson,
retournez les aliments puis poursuivez la
cuisson.
Il existe 2 modes de cuisson combinée.
Chaque mode associe les fonctions
micro-ondes et gril à différents moments
et à des niveaux de puissance différents.

9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

9.1 Remarques et conseils de
nettoyage
• Nettoyez la façade de l'appareil à

l'aide d'une éponge humide
additionnée d'eau savonneuse tiède.

www.electrolux.com60



• Utilisez un produit courant pour
nettoyer les surfaces en métal.

• Nettoyez l'intérieur de l'appareil après
chaque utilisation. La saleté ne brûle
pas et peut être retirée facilement.

• En cas de salissures importantes,
nettoyez à l'aide de produits de
nettoyage spécifiques.

• Nettoyez régulièrement tous les
accessoires et laissez-les sécher.
Utilisez un chiffon doux additionné
d'eau chaude savonneuse.

• Pour ramollir les résidus alimentaires
secs, faites bouillir un verre d'eau à
pleine puissance de micro-ondes
pendant 2 ou 3 minutes.

• Pour éliminer les odeurs, versez
2 cuillères à café de jus de citron
dans un verre d'eau, puis faites
bouillir ce mélange à pleine puissance
de micro-ondes pendant 5 minutes.

10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

10.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème Cause probable Solution
L'appareil ne fonc‐
tionne pas du tout.

L'appareil est éteint. Allumez l'appareil.

L'appareil ne fonc‐
tionne pas du tout.

L'appareil n'est pas branché. Branchez l'appareil.

L'appareil ne fonc‐
tionne pas du tout.

Le fusible dans la boîte à fusi‐
bles a grillé.

Vérifiez le fusible. Si le fusible
disjoncte de manière répétée,
faites appel à un électricien
qualifié.

L'appareil ne fonc‐
tionne pas du tout.

La porte n'est pas fermée cor‐
rectement.

Assurez-vous que rien ne blo‐
que la porte.

L'éclairage ne fonc‐
tionne pas.

L'éclairage est défectueux. L'ampoule doit être rempla‐
cée.

Des étincelles jaillis‐
sent dans la cavité.

Vous avez placé des plats en
métal ou ayant des éléments
en métal dans l'appareil.

Retirez le plat de l'appareil.

Des étincelles jaillis‐
sent dans la cavité.

Des brochettes en métal ou du
papier d'aluminium touchent
les parois intérieures.

Assurez-vous que les brochet‐
tes et le papier d'aluminium
ne touchent pas les parois in‐
térieures.

L'ensemble du pla‐
teau tournant émet
un grincement.

Il y a un objet ou de la salissu‐
re sous le plateau de cuisson
en verre.

Nettoyez le dessous du pla‐
teau de cuisson en verre.

L'appareil s'arrête
de fonctionner sans
raison apparente.

Une anomalie de fonctionne‐
ment s'est produite.

Si cette situation se reproduit,
contactez le service après-
vente agréé.
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10.2 Données de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé.

Les informations nécessaires au service
après-vente figurent sur la plaque
signalétique. La plaque signalétique est
apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la
plaque signalétique de l'appareil.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.) ........................................

Référence du produit (PNC) ........................................

Numéro de série (S.N.) ........................................

11. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

11.1 Informations générales
ATTENTION!
Ne bouchez pas les
aérations. Cela pourrait
provoquer une surchauffe de
l'appareil.

ATTENTION!
Ne branchez pas l'appareil
sur un adaptateur ou un
prolongateur. Cela pourrait
provoquer une surchauffe et
un incendie.

ATTENTION!
La hauteur d'installation
minimale est de 85 cm.

• Le micro-ondes est uniquement
destiné à être utilisé sur le plan de
travail d'une cuisine. Il doit être
installé sur une surface plate et
stable.

• Éloignez le plus possible le micro-
ondes de la vapeur, de l'air chaud et
des projections d'eau.

• Si le micro-ondes est installé à
proximité d'une télévision et d'une
radio, il peut créer des interférences
sur le signal reçu.

• Si vous devez transporter le micro-
ondes par temps froid, ne l'allumez

pas immédiatement après
l'installation. Laissez-le atteindre la
température de la pièce et absorber la
chaleur.

11.2 Installation électrique
AVERTISSEMENT!
Le branchement électrique
doit être confié à un
électricien qualifié.

Le fabricant ne pourra être
tenu pour responsable si
vous ne respectez pas les
précautions de sécurité du
chapitre « Consignes de
sécurité ».

Ce micro-ondes est fourni avec un câble
d'alimentation et une fiche d'alimentation.
Le câble possède un fil de terre avec une
prise de mise à la terre. La fiche doit être
branchée dans une prise correctement
installée et mise à la terre. En cas de
court-circuit électrique, la mise à la terre
réduit le risque d'électrocution.
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11.3 Distances minimales

C

A

B

Dimensions mm

A1) 300

B 200

C 0
1) La hauteur minimale qui doit rester libre
au-dessus de la surface supérieure du four.

12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole  avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
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МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com

Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез - упутства о безбедности
 Опште информације и савети
 Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

1.  БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
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резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.

• Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.

• Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца млађа од 3 године не смеју се остављати без
надзора у близини уређаја.

• Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.

• Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.

• Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.

• Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.

• Уређај и кабл држите ван домашаја деце која су
млађа од 8 година.

1.2 Опште мере безбедности
• Овај уређај је намењен за коришћење у

домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– Куће на фармама, кухиње за особље у

продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима
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– Од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.

• УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.

• Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.

• Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.

• Уколико су врата или заптивке врата оштећени,
уређај се не сме укључивати све док га не поправи
компетентна особа.

• Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.

• Само компетентне особе могу да врше оправку
или сервисирање које обухвата скидање поклопца
који пружа заштиту од излагања микроталасној
енергији.

• Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.

• Немојте загревати течности и друге намирнице у
херметички затвореним посудама. Оне могу да
експлодирају.

• Није дозвољено коришћење металних посуда за
храну и пића током кувања у микроталасној рерни.
Овај захтев се не примењује ако је произвођач
навео величину и облик металних посуда погодних
за кување у микроталасној рерни.

• Употребљавајте само посуде које су погодне за
употребу у микроталасним рернама.
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• Приликом загревања хране у пластичним или
папирним посудама, пазите на уређај због
могућности да дође до паљења.

• Уређај је намењен за подгревање хране и
напитака. Сушење хране или одеће и загревање
грејних јастучића, папуча, сунђера, влажних крпа и
слично, може проузроковати повреде, паљење или
пожар.

• Уколико се уређај дими, искључите уређај или га
искључите из струје и оставите врата затворена
како би се пламен угасио.

• Загревање напитака у микроталасној рерни може
проузроковати еруптивно кључање. Стога се мора
пазити приликом руковања посудом.

• Садржај флашица и посуда са храном за бебе
треба промешати и протрести, а температуру
треба проверити пре конзумирања, како би се
избегле опекотине.

• Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба
загревати у уређају, јер могу да експлодирају чак и
након загревања у микроталасној рерни.

• Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати
остатке хране.

• Уколико се уређај не одржава чистим, то може
довести до површинских оштећења која би могла
неповољно утицати на рок трајања уређаја и
евентуално довести до опасности.

• Током рада уређаја, температура доступних
површина може да буде врло висока.

• Микроталасну рерну не треба постављати у
ормарић, осим ако није тестирана за рад у
ормарићу.

• Задња површина уређаја треба да буде окренута
ка зиду.

• Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
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стаклених врата јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.

• Немојте да активирате уређај када је празан.
Унутрашњи метални делови могу створити
електричне варнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Монтирање

УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.

• Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.

• Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.

• Уређај се може поставити такорећи
било где у кухињи. Уверите се у то
да је пећница постављена на
равној, нивелисаној површини и да
вентилациони отвори, као и
површина испод уређаја нису
блокирани (ради довољне
вентилације).

2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.

• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.

• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на

плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.

• Уколико је уређај прикључен преко
продужног кабла, проверите да ли
је кабл уземљен.

• Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Обратите се сервису или
електричару да бисте заменили
оштећени кабл за напајање.

• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл

искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.

2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
повређивања, опекотина и
струјног удара или
експлозије.

• Не мењајте спецификацију овог
уређаја.

• Не остављајте уређај без надзора
током рада.

• Немојте излагати отворена врата
великом оптерећењу.

• Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.

• Уређај немојте користити као радну
површину, а његову унутрашњост
немојте користити за складиштење.

2.4 Одржавање и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.

• Пре него што започнете процес
одржавања, искључите уређај и
извуците мрежни утикач из
утичнице.

• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.

• Немојте дозволити да дође до
исипања хране или таложења
остатака од средстава за чишћење
код области врата уређаја.

• Остаци масноће и хране у уређају
могу изазвати пожар и електрично
варничење када ради функција
микроталаса.
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• Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите абразивне производе,
абразивне јастучиће за чишћење,
раствараче или металне предмете.

• Уколико користите спреј за
пећницу, придржавајте се
безбедносних упутстава на
амбалажи.

2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.

• Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.

• Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Општи преглед

1 3 4

8 67 5

2 1 Сијалица
2 Безбедносни систем за блокирање
3 Дисплеј
4 Командна табла
5 Дугме за отварање врата
6 Поклопац таласовода
7 Грил
8 Осовина обртног постоља
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3.2 Командна табла

1

2

3

4

5

Симбол Функција Опис

1 — Приказ Приказује подешавање и тренут‐
но време.

2 Дугме за подешавање снаге За подешавање нивоа снаге.

3
, 

Командно дугме за
подешавање

За подешавање времена кувања
или тежине.

4 Дугме Старт / +30
сек.

За активирање уређаја или про‐
дужавање времена кувања за 30
секунди при пуној снази.

5
Дугме Стоп / Уклони За деактивирање уређаја или за

брисање подешавања за кување.

Остали симболи на командној табли
Симбол Функција Опис

Кухињски тајмер Одбројава време.

Одмрзавање За одмрзавање хране по тежини или
времену.

Комбиновано кување За активирање функције комбинова‐
ног кувања.
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3.3 Додатна опрема

Склоп обртног постоља
Приликом припреме хране
у микроталасној рерни
увек користите склоп
обртног постоља.

Стаклена посуда за кување и вођица
са точкићима.
Решетка за грил

Користи се за:
• гриловање хране
• комбиновано кување

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

4.1 Прво чишћење
ОПРЕЗ
Погледајте одељак
„Одржавање и чишћење“.

• Уклоните све делове и додадтну
амбалажу из микроталасне
пећнице.

• Очистите уређај пре прве употребе.

4.2 Подешавање времена
Можете подесити време у
облику 12-часовног или 24-
часовног сата.

1. Отворите врата.
2. Притисните и задржите  5

секунди да бисте подесили време
у облику 12-часовног сата.

3. Притисните још једном  да
бисте подесили време у облику 24-
часовног сата.

4. Окрените командно дугме за
подешавање времена да бисте
унели број сати.

5. Притисните  да бисте
потврдили.

6. Окрените командно дугме за
подешавање времена да бисте
унели број минута.

7. Притисните  да бисте
потврдили.

8. Затворите врата.

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

5.1 Опште информације у
вези са коришћењем уређаја
• Након што искључите уређај,

пустите да храна одстоји неколико
минута.

• Пре припремања хране, уклоните
алуминијумску фолију, металне
посуде и др.

Кување
• По могућству, храну пеците тако

што ћете је прекрити одговарајућим
материјалом за микроталасну
рерну. Храну пеците без поклопца
само ако желите да буде хрскава.

• Немојте да прекувате јела тако што
ћете подесити сувише високу
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температуру и дуго време. Храна
може да се исуши, запали или
загори на неким местима.

• Уређај немојте користити за кување
јаја или пужева у љусци, јер могу да
експлодирају. Када пржите јаја,
прво боцните жуманце.

• Пре печења, на неколико места
пробушите виљушком кожицу или
ољуштите намирнице као што су
кромпир, парадајз, кобасице и
сличне како не би експлодирале.

• За охлађену или замрзнуту храну,
подесите дуже време печења.

• Јела која садрже сос треба
повремено промешати.

• Поврће које има чврсту структуру,
као што су шаргарепе, грашак или
карфиол мора да се кува у води.

• Окрените веће комаде хране на
пола печења.

• По могућству, исеците поврће на
комадиће сличне величине.

• Користите танко, широко посуђе.
• Немојте користити посуђе

направљено од порцелана,
керамике или земљано посуђе са
неглазираним дном или малим
рупама, нпр. на ручкама. Влага која
залази у те отворе може да доведе
до ломљења посуде приликом
загревања.

• Стаклени тањир за кување је
неопходан за функционисање
микроталасне рерне. Ставите на
њега храну или течности.

Одмрзавање меса, живине, рибе
• Распаковане смрзнуте намирнице

ставите у дубок тањир или сличну

посуду у којој ће се скупљати
одмрзнута течност.

• Окрените храну када је на пола
пута одмрзавања. По могућству је
поделите, а затим уклоните делове
који су почели да се одмрзавају.

Одмрзавање маслаца, порција
колача, младог слатког сира
• Намирнице немојте до краја

одмрзавати у уређају, већ их
оставите да се одмрзну на собној
температури. Ово даје уједначене
резултате. Пре одмрзавања,
уклоните сву металну или
алуминијумску амбалажу.

Одмрзавање воћа, поврћа
• Ако воће и поврће треба да остане

сирово, немојте их до краја отапати
у уређају. Оставите да се одмрзне
на собној температури.

• За кување воћа и поврћа без
претходног одмрзавања користите
већу јачину микроталаса.

Готова јела
• Готова јела можете припремати у

уређају само уколико је њихова
амбалажа прикладна за коришћење
у микроталасним рернама.

• Морате се придржавати упутстава
произвођача која су одштампана на
паковању (нпр. уклонити металне
поклопце и поцепати пластичну
фолију).

Погодни материјали и посуђе за кување
Посуда за кување / материјал Микроталасна рерна Грило‐

вањеОдмрза‐
вање

Загре‐
вање

Кување

Стакло и порцелан за рерну, без
металних делова, нпр. пирекс, ста‐
кло отпорно на топлоту

Стакло и порцелан који нису погод‐
ни за рерну 1)

X X X
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Посуда за кување / материјал Микроталасна рерна Грило‐
вањеОдмрза‐

вање
Загре‐
вање

Кување

Стакло и стаклена керамика на‐
прављена од материјала који може
да се користи у рерни/за одмрзава‐
ње (нпр. аркофлам), полица за
грил

Керамика 2), земљано посуђе 2) X

Пластика која је отпорна на макси‐
малну температуру од 200 °C 3)

X

Картон, папир X X X

Пријањајућа фолија X X X

Фолија за печење са затварањем
које је безбедно за коришћење у
микроталасној рерни3)

X

Посуђе за печење од метала, нпр.
емајла, ливеног гвожђа

X X X

Плехови за печење обложени цр‐
ним лаком или силиконом 3)

X X X

Плех за печење X X X

Посуђе које служи да се храна у
њима запече, нпр. тигањ „Crisp“
или тањир „Crunch“

X X

Готова јела у амбалажи 3)

1) Без украса од сребра, злата, платине или позлаћеног метала
2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале
3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези са максималним темпера‐
турама.

 погодно
X није погодно

5.2 Активирање и
деактивирање микроталасне
пећнице

ОПРЕЗ
Немојте дозволити да
микроталасна пећница
ради уколико у њој нема
намирница.
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1. Окрените командно дугме за
подешавање снаге да бисте
подесили жељену функцију.

2. Окрените командно дугме за
подешавање да бисте подесили
време.

3. Притисните  да бисте
потврдили и активирали
микроталасну пећницу.
Да бисте обрисали сва
подешавања, још једном
притисните .

Да бисте деактивирали микроталасну
пећницу:
• сачекајте да се микроталасна

пећница аутоматски деактивира
када време истекне.

• отворити врата. Микроталасна
пећница се аутоматски зауставља.
Затворите врата и притисните 
да бисте наставили са кувањем.
Користите ову опцију да бисте
проверили да ли је јело добро
припремљено.

• притисните .
Када се уређај
микроталасна пећница
деактивира, чује се звучни
сигнал.

5.3 Табела за подешавање снаге

Симбол Подешавање снаге Снага
90 W Средње ниска -

Одмрзавање 153 W

360 W Средње печено -

600 W Средње висока -

800 W Висока температура -

Грил
Грил 1000 W

Комбиновано кување
Комбиновано кување 1 36 % микроталасна, 64 % грил

Комбиновано кување 2 55 % микроталасна, 45 % грил

5.4 Брзи почетак
Максимално време кувања
је 90 минута.

Да бисте активирали микроталасну
рерну при пуној снази у трајању од 30
секунди притисните .

Време кувања се повећава за 30
секунди сваки пут када поново
притиснете дугме.
Да бисте подесили време кувања у
режиму приправности, окрените
командно дугме за подешавање у
смеру супротном од кретања казаљки
на сату, а затим притисните  да
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бисте активирали микроталасну рерну
при пуној снази.

5.5 Одмрзавање
Можете бирати између 2 режима за
одмрзавање:
• Одмрзавање по тежини
• Одмрзавање по времену

Немојте користити
одмрзавање према тежини
за храну која је стајала ван
замрзивача више од 20
минута или за замрзнуту
полу-припремљену храну.

Да бисте активирали
одмрзавање према тежини
морате користити више од
100 г, а мање од 2000 г
хране.

За одмрзавање мање од
200 г хране ставите је на
ивицу обртног постоља.

1. Окрените дугме за подешавање
снаге и подесите .

2. Окрените командно дугме за
подешавање у смеру у смеру
супротном од кретања казаљки на
сату да бисте подесили тежину, а у
смеру кретања казаљки да бисте
подесили време.
За одмрзавање по тежини, време
се подешава аутоматски.

5.6 Гриловање или
комбиновано кување
1. Окрените командно дугме за

подешавање снаге да бисте
подесили жељену функцију.

2. Окрените командно дугме за
подешавање да бисте подесили
време.

3. Притисните  да бисте
потврдили и активирали
микроталасну рерну. Можете да
промените подешавање напајања
или време док је активан режим
Гриловање или Комбиновано
кување.

6. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

6.1 Убацивање склопа
обртног постоља

ОПРЕЗ
Немојте припремати храну
без обртног постоља.
Користите искључиво
склоп обртног постоља
који је испоручен са
микроталасном пећницом.

Никада немојте
припремати храну
директно на стакленом
тањиру за кување.

1. Вођицу са точкићима поставите на
осовину обртног постоља.

2. Поставите стаклени тањир за
кување на вођицу са точкићима

6.2 Постављање решетке за
грил
Поставите решетку за гриловање на
склоп обртног постоља.
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7. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
7.1 Блокада за безбедност
деце
Функција блокаде за безбедност деце
спречава случајно коришћење
микроталасне рерне.

Притисните и задржите  током 3
секунде.
Огласиће се звучни сигнал.
Када је блокада за безбедност деце
укључена, дисплеј приказује .
Да бисте деактивирали функцију за
безбедност деце Притисните и
задржите  током 3 секунде.

7.2 Кухињски тајмер
Можете да подесите максимално 90
минута.
1. Окрените дугме за подешавање

снаге и подесите .
2. Окрените командно дугме за

подешавање у смеру казаљке на
сату да бисте подесили време.

3. Притисните  да бисте
потврдили.
Тајмер и даље ради када отворите
врата или притиснете паузу.
Притисните  да бисте
поништили.

Када подешено време истекне,
оглашава се звучни сигнал.

7.3 Функција „Econo Мode“
Функција „Econ Mode“ ради када
микроталасну рерну прикључите на
електричну мрежу или након нестанка
струје.
Да бисте активирали функцију, прво
подесите време (погледајте
„Подешавање времена“).
Функција „Econ Mode“ помаже да се у
свакодневном кувању уштеди
енергија.
1. Отворите врата.
2. Притисните и држите дугме  5

секунди.
3. Два или више пута притисните

.
Econ трепери на дисплеју.
4. Затворите врата.

Када време за кување истекне,
микроталасна рерна одбројава 3
минута и деактивира се.

За укључивање функције док
микроталасна рерна ради, два пута
притисните .

8. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
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8.1 Савети за микроталасну пећницу

Проблем Решење
Не можете да пронађете податке
о количини хране која се припре‐
ма.

Погледајте сличну храну. Продужите или
скратите време кувања пратећи следеће
инструкције: Двострука количина = готово
удвостручено време, Преполовљена ко‐
личина= упола времена

Храна се превише осушила. Подесите краће време кувања или изабери‐
те слабију јачину микроталаса.

Храна није одмрзнута, нити је
врела и печена након истека за‐
датог времена.

Подесите дуже време кувања или већу сна‐
гу микроталаса. Имајте на уму да обилнија
јела захтевају дуже време кувања.

Након што је време печења исте‐
кло, храна је прегрејана по ивица‐
ма али у средини није готова.

Следећи пут подесите мању снагу микрота‐
ласа и дуже време. На половини кувања
промешајте течну храну, нпр. супу.

Ради добијања бољих резултата код
припреме пиринча, користите равно,
широко посуђе.

8.2 Одмрзавање
Печење увек одмрзавајте са масном
страном окренутом надоле.
Немојте одмрзавати месо које је
покривено, јер ће се тако месо пећи
уместо да се одмрзава.
Живину у једном комаду увек
одмрзавајте са грудима окренутим
надоле.

8.3 Кување
Охлађено месо и живинско месо
извадите из фрижидера најмање 30
минута пре кувања.
Месо, живинско месо, рибу и поврће
оставите после кувања да се охлади
покривено.
Рибу премажите са мало уља или
истопљеног маслаца.
Све врсте поврћа треба кувати при
пуној снази микроталаса.
Додајте 30 - 45 мл хладне воде на
сваких 250 г поврћа.

Пре кувања исецкајте свеже поврће на
комаде једнаке величине. Сво поврће
пеците у посуди са поклопцем.

8.4 Подгревање
Приликом подгревања запакованих
готових јела увек се придржавајте
упутстава одштампаних на паковању.

8.5 Гриловање
За гриловање пљоснате хране на
средини решетке за гриловање.
Када истекне половина подешеног
времена, окрените храну и наставите
са гриловањем.

8.6 Комбиновано кување
Режим комбинованог кувања
користите како би одређене
намирнице остале хрскаве.
Када истекне половина времена за
кување, окрените храну и наставите.
Постоје 2 режима комбинованог
кувања. Сваки режим комбинује
функције микроталасне пећнице и
грила у различитом трајању и на
различитим нивоима јачине.
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9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

9.1 Савети и напомене у вези
са чишћењем
• Обришите предњу страну уређаја

меком крпом, топлом водом и
средством за чишћење.

• За чишћење металних површина
користите уобичајено средство за
чишћење.

• Унутрашњост уређаја треба
чистити након сваке употребе.
Прљавштина не загорева и може се
лако уклонити.

• Уклоните тврдокорну прљавштину
специјалним средством за
чишћење.

• Сав прибор редовно чистите и
пустите га да се осуши. Користите
меку крпу са топлом водом и
средством за чишћење.

• Да бисте омекшали скореле
остатке, чашу воде ставите у
микроталасну на најјаче од 2 до 3
минута да вода проври.

• Да бисте уклонили непријатне
мирисе, у чашу воде убаците 2
кашике лимуновог сока, промешајте
и ставите у микроталасну на најјаче
од 5 минута да вода проври.

10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

10.1 Шта учинити ако...

Проблем Могући узрок Решење
Уређај не ради. Уређај је деактивиран. Активирајте уређај.

Уређај не ради. Уређај није укључен у струју. Укључите уређаj.

Уређај не ради. Осигурач у кутији осигурача
је прегорео.

Проверите осигурач. Уколи‐
ко је осигурач више пута
прегорео, позовите овлаш‐
ћеног електричара.

Уређај не ради. Врата нису правилно затво‐
рена.

Уверите се да врата нису
ничим блокирана.

Сијалица не ради. Лампица је неисправна. Сијалица се мора заменити.

У унутрашњости
рерне се појављују
варнице.

У рерни је метално посуђе
или посуђе с металном пре‐
свлаком.

Извадите посуду из уређаја.

У унутрашњости
рерне се појављују
варнице.

Метални штапићи или алу‐
минијумска фолија додирује
унутрашње зидове.

Постарајте се да штапићи
или фолија не додирују уну‐
трашње зидове.
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Проблем Могући узрок Решење
Чује се као да
склоп обртног по‐
стоља гребе или
меље унутар рер‐
не.

Испод стакленог тањира за
кување заглавио се неки
предмет или прљавштина.

Очистите простор испод
стакленог тањира за кува‐
ње.

Уређај престаје да
ради без икаквог
видљивог разлога.

Постоји квар. Уколико се случај понови,
позовите овлашћени сер‐
висни центар.

10.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на уређају. Немојте уклањати
плочицу са техничким
карактеристикама из уређаја.

Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.) ........................................

Број производа (PNC) ........................................

Серијски број (S.N.) ........................................

11. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.

11.1 Опште информације
ОПРЕЗ
Немојте блокирати отворе
за вентилацију. У
супротном, може доћи до
прегревања уређаја.

ОПРЕЗ
Уређај немојте
прикључивати преко
адаптера или продужних
каблова. То може довести
до преоптерећења и
опасности од пожара.

ОПРЕЗ
Минимална висина при
инсталирању је 85 цм.

• Микроталасна пећница је
намењена искључиво за
постављање на кухињске елементе.
Пећница мора бити постављена на
стабилну и равну површину.

• Поставите микроталасну пећницу
подаље од паре, врелог ваздуха и
капљица воде.

• Ако је микроталасна пећница
преблизу ТВ или радио пријемника,
може проузроковати сметње у
пријему сигнала.

• Ако микроталасну пећницу
транспортујете по хладном
времену, немојте је активирати
одмах након уградње. Оставите је
да се најпре загреје на собној
температури.
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11.2 Инсталација на
електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да прикључи
овај уређај на електричну
мрежу.

Произвођач није одговоран
уколико не поштујете ове
безбедносне мере из
поглавља „Информације о
безбедности“.

Микроталасна пећница се испоручује
са каблом за напајање и утичницом.
Кабл има проводник са утикачем за
уземљење. Утикач мора бити
прикључен у утичницу која је правилно
инсталирана и уземљена. У случају
кратког споја, уземљење смањује
ризик од струјног удара.

11.3 Минималне раздаљине

C

A

B

Димензије мм

A1) 300

B 200

C 0
1) Минимална висина слободног просто‐
ра неопходног изнад горње површине
рерне.

12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом

. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом  немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
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MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:

pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
 Splošne informacije in nasveti
 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1.  VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne

SLOVENŠČINA 81



namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo zadrževati v
bližini naprave brez nadzora.

• Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.

• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.

• Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.

• Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

• Napravo in kable hranite zunaj dosega otrok, mlajših
od osmih let.

1.2 Splošna varnostna navodila
• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in

podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah, kuhinjah za zaposlene v trgovinah,

pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo

prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
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• OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.

• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz

vtičnice.
• Če so poškodovana vrata ali tesnila vrat, naprave ne

smete uporabljati, dokler je ne popravi strokovno
usposobljena oseba.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.

• Vsa servisna dela ali popravila, povezana z
odstranitvijo pokrova, ki varuje pred izpostavitvijo
mikrovalovnemu sevanju, lahko opravi le strokovno
usposobljena oseba.

• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

• Ne pogrevajte tekočin in drugih živil v zaprtih posodah.
Lahko eksplodirajo.

• Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med
pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če
proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske
posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.

• Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za
uporabo v mikrovalovnih pečicah.

• Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih
posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega
vžiga.

• Naprava je namenjena segrevanju hrane in pijače.
Sušenje živil ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic,
copatov, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko vodi
do nevarnosti poškodbe, vžiga ali požara.

• Če se sprošča dim, izklopite napravo ali iztaknite vtič
iz vtičnice in pustite vrata zaprta, da zadušite ogenj.
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• Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride
do močnega zakasnjenega vrenja. Pri rokovanju s
posodo bodite previdni.

• Vsebino otroških stekleničk in kozarcev z otroško
hrano premešajte ali pretresite ter pred zaužitjem
preverite temperaturo, da preprečite opekline.

• Jajc v lupini in trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v
napravi, ker jih lahko raznese tudi po končanem
segrevanju.

• Napravo je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke
hrane.

• Če naprave ne vzdržujete čiste, se lahko poškoduje
površina, kar lahko negativno vpliva na življenjsko
dobo naprave in pripelje do nevarnih situacij.

• Ko naprava deluje, se lahko temperatura dostopnih
površin močno poviša.

• Mikrovalovne pečice ne smete postavljati v kuhinjsko
omaro, razen če je bila preizkušena za takšno
uporabo.

• Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob
steno.

• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.

• Ne vklapljajte prazne naprave. Kovinski deli v pečici
lahko povzročijo iskrenje.

2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev

OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.

• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.

• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.

• Napravo lahko postavite na skoraj
vsako mesto v kuhinji. Poskrbite, da
boste pečico postavili na ravno

površino in v vodoraven položaj ter da
odprtine in tudi površina pod napravo
ne bodo prekrite (za ustrezno
zračenje).

2.2 Priključitev na električno
omrežje

OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.

• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
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• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice

za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.

• V primeru, ko za priključitev naprave
uporabljate podaljšek, mora biti ta
ozemljen.

• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Za zamenjavo poškodovanega
kabla se obrnite na servis ali
električarja.

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.

2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.

• Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.

• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.

• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Prepričajte se, da prezračevalne

odprtine niso blokirane.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno

površino, notranjosti pa ne
uporabljajte za shranjevanje.

2.4 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.

• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.

• Ne dovolite, da bi se ostanki hrane ali
čistil nabirali na tesnilnih površinah
vrat.

• Preostala maščoba in hrana v napravi
lahko med funkcijo mikrovalov
povzročita požar ali iskrenje.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.

• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.

2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik

ob napravi in napravo zavrzite.

3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled

1 3 4

8 67 5

2 1 Luč
2 Varnostni zaporni sistem
3 Prikazovalnik
4 Upravljalna plošča
5 Odpiralo vrat
6 Pokrov valovoda
7 Žar
8 Nosilec vrtljivega pladnja
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3.2 Upravljalna plošča

1

2

3

4

5

Simbol Funkcija Opis
1 — Prikazovalnik Prikazuje nastavitve in trenutni čas.

2 Gumb za nastavitev moči Za nastavitev stopnje moči.

3
, 

Gumb za nastavitve Za nastavitev časa priprave hrane
ali teže.

4 Tipka Vklop / +30
sek.

Za vklop naprave ali podaljšanje
časa priprave hrane za 30 sekund
pri polni moči.

5
Tipka Ustavi/Počisti Za izklop naprave ali izbris nastavi‐

tev priprave hrane.

Drugi simboli na upravljalni plošči
Simbol Funkcija Opis

Kuhinjski časovnik Odšteva čas.

Odtaljevanje Za odtaljevanje živil po teži ali času.

Kombinirano Za začetek funkcije kombinirane pri‐
prave.
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3.3 Pripomočki

Pribor vrtljivega pladnja
Za pripravo hrane v
mikrovalovni pečici vedno
uporabljajte pribor vrtljivega
pladnja.

Steklen pladenj za kuhanje in vodilo na
kolescih.
Rešetka za žar

Uporabite za:
• peko hrane na žaru
• kombinirano pripravo hrane

4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

4.1 Prvo čiščenje
POZOR!
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.

• Iz mikrovalovne pečice odstranite vse
dele in dodatno embalažo.

• Pred prvo uporabo napravo očistite.

4.2 Nastavitev časa
Čas lahko nastavite v 12- ali
24-urnem sistemu.

1. Odprite vrata.
2. Pritisnite in pet sekund držite , da

nastavite 12-urni sistem.
3.  pritisnite še enkrat, da nastavite

24-urni sistem.
4. Obrnite gumb za nastavitev časa, da

vnesete ure.
5. Za potrditev pritisnite .
6. Obrnite gumb za nastavitev časa, da

vnesete minute.
7. Za potrditev pritisnite .
8. Zaprite vrata.

5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

5.1 Splošne informacije o
uporabi naprave
• Po izklopu naprave pustite hrano stati

nekaj minut.
• Pred pripravo hrano odstranite iz

aluminijaste folije, kovinske posode
itd.

Kuhanje
• Če je mogoče, hrano kuhajte pokrito z

materialom, primernim za uporabo v
mikrovalovni pečici. Hrano
pripravljajte brez pokrova, če želite
ohraniti hrustljavo.

• Moči in časa ne nastavite previsoko,
da ne razkuhate hrane. Hrana se
lahko izsuši, zažge ali na nekaterih
mestih sprime.

• Naprave ne uporabljajte za kuhanje
jajc ali polžev v lupini, ker lahko
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počijo. Pri ocvrtih jajcih najprej z
vilicami prebodite rumenjak.

• Jedi s kožo ali z lupino, kot so
krompir, paradižniki, klobase in
podobna živila, pred kuhanjem
večkrat prebodite z vilicami, da
preprečite razpočenje.

• Za hladno ali zamrznjeno hrano
nastavite daljši čas kuhanja.

• Jedi, ki vsebujejo omako, je treba
občasno premešati.

• Zelenjavo s trdo strukturo, kot je
korenje, grah ali cvetača, je treba
kuhati v vodi.

• Večje kose približno po polovici časa
kuhanja obrnite.

• Če je mogoče, zelenjavo narežite na
podobno velike kose.

• Uporabljajte plosko, široko posodo.
• Ne uporabljajte posode iz porcelana,

keramike ali lončene posode z
neglaziranim dnom ali majhnimi
luknjami, npr. na ročajih. Zaradi vlage,
ki prehaja skozi luknje, lahko posoda
med segrevanjem poči.

• Steklen pladenj za kuhanje je
potreben za delovanje mikrovalovne
pečice. Nanj položite hrano ali
tekočino.

Odtaljevanje mesa, perutnine in rib
• Zamrznjeno, neovito hrano položite

na majhen, narobe obrnjen krožnik, ki

ga postavite na posodo, tako da se
lahko tekočina od odtajanja zbira v
njej.

• Po približno polovici časa hrano
obrnite. Če je mogoče, ločite in nato
odstranite kose, ki so se začeli tajati.

Odtaljevanje masla, delov tort, skute
• Hrane ne odtajajte do konca v

napravi, ampak pustite, da se odtaja
na sobni temperaturi. Tako se bodo
bolj enakomerno odtajali. Pred
odtaljevanjem odstranite vso kovinsko
ali aluminijasto embalažo.

Odtaljevanje sadja in zelenjave
• Če želite, da sadje in zelenjava

ostaneta surova, ju ne odtajajte do
konca v napravi. Pustite, da se
odtajata pri sobni temperaturi.

• Če želite sadje in zelenjavo kuhati
brez predhodnega odtaljevanja,
uporabite večjo moč mikrovalov.

Pripravljene jedi
• Pripravljene jedi lahko v napravi

pripravljate le, če je embalaža
primerna za uporabo v mikrovalovni
pečici.

• Upoštevati morate navodila
proizvajalca, odtisnjena na embalaži
(npr. odstranite kovinski pokrov ali
preluknjajte plastično folijo).

Primerna posoda in materiali
Posoda/material Mikrovalovi Mali žar

Odtaljeva‐
nje

Segreva‐
nje

Kuhanje

Steklo in porcelan, primerna za peči‐
ce, brez kovinskih delov, kot sta npr.
Pyrex in steklo, odporno proti vročini

Steklo in porcelan, ki nista primerna
za pečice 1)

X X X

Steklo in steklokeramična posoda iz
materiala, primernega za pečice/
odpornega proti zamrzovanju (npr.
Arcoflam), rešetka žara

Keramika 2), lončena posoda 2) X

www.electrolux.com88



Posoda/material Mikrovalovi Mali žar
Odtaljeva‐
nje

Segreva‐
nje

Kuhanje

Plastika, odporna na temperature do
200 °C 3)

X

Karton, papir X X X

Folija za živila X X X

Folija za pečenje z zapiralom, primer‐
nim za mikrovalovne pečice3)

X

Posode za pečenje iz kovine, kot sta
npr. emajl in lito železo

X X X

Pekači, premazani s črnim lakom ali
prevlečeni s silikonom 3)

X X X

Pekač za pecivo X X X

Posoda za zapekanje, npr. ponev za
pečenje ali pekač Crunch

X X

Pripravljene jedi v embalaži 3)

1) Brez srebrnih, zlatih, platinastih ali kovinskih robov/dekoracij
2) Brez sestavnih delov iz kremena ali kovin ali glazur, ki vsebujejo kovine
3) Glede najvišje temperature morate upoštevati proizvajalčeva navodila.

 primerno
X ni primerno

5.2 Vklop in izklop
mikrovalovne pečice

POZOR!
Mikrovalovna pečica naj ne
deluje, če v njej ni hrane.

1. Obrnite gumb za nastavitev moči, da
nastavite želeno funkcijo.

2. Obrnite gumb za nastavitve, da
nastavite čas.

3. Pritisnite  za potrditev in vklop
mikrovalovne pečice.

Če želite izbrisati vse nastavitve, še
enkrat pritisnite .

Za izklop mikrovalovne pečice:
• počakate, da se mikrovalovna pečica

samodejno izklopi, ko se čas izteče.
• odprite vrata. Mikrovalovna pečica se

samodejno zaustavi. Zaprite vrata in
pritisnite  za nadaljevanje
kuhanja. To funkcijo uporabite za
preverjanje hrane.

• pritisnite .
Ko se mikrovalovna pečica
samodejno izklopi, se oglasi
zvočni signal.
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5.3 Razpredelnica nastavitve moči

Simbol Nastavitev moči Moč
90 W Srednje nizka -

Odtaljevanje 153 W

360 W Srednja -

600 W Srednje visoka -

800 W Visoka -

Žar
Žar 1000 W

Kombinirano
Kombinirano 1 36 % mikrovalovi, 64 % žar

Kombinirano 2 55 % mikrovalovi, 45 % žar

5.4 Hitri vklop
Najdaljši čas priprave hrane
je 90 minut.

Za vklop mikrovalovne pečice za 30
sekund s polno močjo pritisnite ..
Z vsakim dodatnim pritiskom tipke se čas
priprave podaljša za 30 sekund.
V stanju pripravljenosti obrnite gumb za
nastavitve v obratno smer od urnega
kazalca, da nastavite čas priprave hrane,
nato pa pritisnite , da vklopite
mikrovalovno pečico s polno močjo.

5.5 Odtaljevanje
Izbirate lahko med dvema načinoma
odtaljevanja:
• Odtaljevanje glede na težo
• Odtaljevanje glede na čas

Odtaljevanja glede na težo
ne uporabljajte za jedi, ki
stojijo izven zamrzovalnika
več kot 20 minut, ali za
pripravljene zamrznjene jedi.

Za vklop odtaljevanja glede
na težo morate uporabiti več
kot 100 g živila in manj kot
2000 g.

Če želite odtajati manj kot
200 g živila, ga postavite na
rob vrtljivega pladnja.

1. Obrnite gumb za nastavitev moči in
nastavite .

2. Obrnite gumb za nastavitve v
nasprotni smeri urnega kazalca, da
nastavite težo, ali v smeri urnega
kazalca, da nastavite čas.
Pri odtaljevanju glede na težo se čas
nastavi samodejno.
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5.6 Žar ali kombinirana priprava
1. Obrnite gumb za nastavitev moči, da

nastavite želeno funkcijo.
2. Obrnite gumb za nastavitve, da

nastavite čas.

3. Pritisnite  za potrditev in vklop
mikrovalovne pečice. Med izvajanjem
načina žara ali kombinirane priprave
lahko spremenite nastavitev moči ali
čas.

6. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

6.1 Vstavljanje pribora vrtljivega
pladnja

POZOR!
Hrane ne pripravljajte brez
pribora vrtljivega pladnja.
Uporabljajte le pribor
vrtljivega pladnja, priložen
mikrovalovni pečici.

Hrane nikoli ne pripravljajte
neposredno na steklenem
pladnju za kuhanje.

1. Namestite vodilo na kolescih okrog
nosilca vrtljivega pladnja.

2. Namestite steklen pladenj za kuhanje
na vodilo na kolescih.

6.2 Vstavljanje rešetke za žar
Rešetko za žar postavite na pribor
vrtljivega pladnja.

7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Varovalo za otroke
Varovalo za otroke preprečuje
nenameren vklop mikrovalovne pečice.

Pritisnite in tri sekunde držite .
Oglasi se zvočni signal.
Ko je varovalo za otroke vklopljeno, se
na prikazovalniku prikaže .

Za izklop varovala za otroke Pritisnite in
tri sekunde držite .

7.2 Kuhinjski časovnik
Nastavite lahko največ 90 minut.
1. Obrnite gumb za nastavitev moči in

nastavite .
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2. Gumb za nastavitve obrnite v smeri
urnega kazalca, da nastavite čas.

3. Za potrditev pritisnite .
Časovnik še vedno deluje, ko
odprete vrata ali prekinete delovanje
mikrovalovne pečice. Pritisnite  za
preklic.
Ob doseženem nastavljenem času
se oglasi zvočni signal.

7.3 Način Econ
Funkcija Način Econ deluje, ko
mikrovalovno pečico priključite na
električno omrežje ali ko pride do izpada
električne napetosti.
Za vklop funkcije najprej nastavite čas
(oglejte si »Nastavitev časa«).

Funkcija Način Econ pomaga pri
varčevanju z energijo med
vsakodnevnim kuhanjem.
1. Odprite vrata.
2. Pritisnite in pet sekund držite .
3.  pritisnite še dvakrat.
Na prikazovalniku utripa Econ.
4. Zaprite vrata.

Po koncu kuhanja mikrovalovna
pečica odšteva tri minute, nato pa se
izklopi.

Za vklop funkcije med delovanjem
mikrovalovne pečice dvakrat pritisnite

.

8. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

8.1 Napotki za mikrovalovno pečico

Težava Rešitev
Ne najdete podatkov o količini pri‐
pravljene hrane.

Poiščite podobno hrano. Podaljšajte ali skraj‐
šajte čas kuhanja glede na naslednje pravilo: 
dvojna količina = skoraj dvojni čas, polo‐
vična količina = polovični čas

Hrana se je preveč izsušila. Nastavite krajši čas kuhanja ali izberite manjšo
moč mikrovalov.

Hrana se po izteku časa še ni odmr‐
znila, segrela ali skuhala.

Nastavite daljši čas kuhanja ali nastavite večjo
moč. Za večje količine jedi je potreben daljši
čas.

Ko poteče čas kuhanja, je hrana
preveč segreta na robovih, na sredi‐
ni pa še vedno ni pripravljena.

Naslednjič nastavite manjšo moč in daljši čas.
Tekočine po polovici časa priprave premešaj‐
te, npr. juho.

Pri kuhanju riža bodo rezultati boljši, če
boste uporabljali ploske, široke posode.

8.2 Odtaljevanje
Pečenko vedno odtajajte z maščobno
stranjo navzdol.
Mesa ne tajajte pokritega, ker se lahko
skuha in ne odtaja.

Perutnino vedno odtajajte s prsno stranjo
navzdol.

8.3 Kuhanje
Ohlajeno meso in perutnino vedno
vzemite iz hladilnika vsaj 30 minut pred
pripravo.
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Meso, perutnina, ribe in zelenjava naj po
kuhanju ostanejo pokriti.
Ribo namažite z malo olja ali s stopljenim
maslom.
Vso zelenjavo morate kuhati pri polni
moči mikrovalov.
Dolijte 30 - 45 ml hladne vode za vsakih
250 g zelenjave.
Svežo zelenjavo pred kuhanjem narežite
na enakomerne kose. Vso zelenjavo
kuhajte pokrito v posodi.

8.4 Pogrevanje
Ko pogrevate pripravljene obroke, vedno
upoštevajte navodila z embalaže.

8.5 Mali žar
Ploske jedi pecite na sredini rešetke za
žar.

Po polovici nastavljenega časa jed
obrnite in nadaljujte s pečenjem.

8.6 Kombinirano
Nastavitev Kombinirano uporabite, če
želite ohraniti hrustljavost nekaterih jedi.
Po polovici časa priprave jed obrnite in
nadaljujte.
Za nastavitev Kombinirano sta na voljo
dva načina. Vsak od njiju vključuje
funkciji mikrovalov in žara z različnim
trajanjem in stopnjami moči.

9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

9.1 Opombe in namigi za
čiščenje
• Sprednji del naprave očistite z mehko

krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin

uporabite običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi

očistite. Umazanija se ne zažge in jo
lahko preprosto odstranite.

• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom.

• Vso opremo redno čistite in pustite,
da se posuši. Uporabite mehko krpo s
toplo vodo in čistilno sredstvo.

• Za zmehčanje trdovratnih ostankov
naj voda v kozarcu pri polni moči
mikrovalov vre 2 do 3 minute.

• Za odstranitev neprijetnih vonjav
zmešajte kozarec vode z dvema
čajnima žličkama limoninega soka in
pustite, da tekočina pet minut vre pri
polni moči mikrovalov.

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.

10.1 Kaj storite v primeru ...

Težava Možen vzrok Rešitev
Naprava ne deluje. Naprava je izklopljena. Vklopite napravo.
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Težava Možen vzrok Rešitev
Naprava ne deluje. Vtič naprave ni vtaknjen v vtič‐

nico.
Vtič vtaknite v vtičnico.

Naprava ne deluje. Pregorela je varovalka v oma‐
rici za varovalke.

Preverite varovalko. Če varo‐
valka pregori več kot enkrat,
se obrnite na usposobljenega
električarja.

Naprava ne deluje. Vrata niso pravilno zaprta. Poskrbite, da nič ne bo oviralo
vrat.

Luč ne sveti. Luč je okvarjena. Zamenjati morate žarnico.

V pečici se iskri. V pečico ste dali kovinsko po‐
sodo ali posodo s kovinskimi
deli.

Iz naprave odstranite jed.

V pečici se iskri. V pečici je kovinski raženj ali
aluminijasta folija, ki se dotika
notranjih sten.

Poskrbite, da se raženj ali foli‐
ja ne bo dotikala notranjih
sten.

Pribor vrtljivega
pladnja povzroča
praskajoč ali škrta‐
joč zvok.

Pod steklenim pladnjem za ku‐
hanje je predmet ali umazani‐
ja.

Očistite predel pod steklenim
pladnjem za kuhanje.

Naprava preneha
delovati brez razlo‐
ga.

Prišlo je do okvare. Če se to ponovi, pokličite po‐
oblaščen servisni center.

10.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične

navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na napravi. Ne odstranjujte je
z naprave.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.) ........................................

Številka izdelka (PNC) ........................................

Serijska številka (S.N.) ........................................

11. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
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11.1 Splošne informacije
POZOR!
Ne blokirajte prezračevalnih
odprtin. V nasprotnem
primeru se naprava lahko
prekomerno segreje.

POZOR!
Naprave ne priključujte na
razdelilnike ali podaljške. Na
ta način lahko pride do
preobremenitve in
nevarnosti požara.

POZOR!
Najmanjša višina namestitve
je 85 cm.

• Mikrovalovna pečica je namenjena le
uporabi na kuhinjskem pultu. Postaviti
jo morate na stabilno in ravno
površino.

• Mikrovalovno pečico postavite daleč
stran od mest, kjer je lahko
izpostavljena pari, vročemu zraku in
vodnim pljuskom.

• Če mikrovalovno pečico postavite
preblizu televizorja in radia, lahko
povzroči motnje v sprejetem signalu.

• Če mikrovalovno pečico prevažate v
mrzlem vremenu, je ne vklopite takoj
po namestitvi. Nekaj časa jo pustite
stati pri sobni temperaturi, da se
segreje.

11.2 Električna namestitev
OPOZORILO!
Priključitev na električno
omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena
oseba.

Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavja »
Varnostna navodila«,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.

Mikrovalovna pečica je dostavljena z
napajalnim kablom in vtičem.
Kabel ima ozemljitveni vodnik z
ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti
vtaknjen v vtičnico, ki je ustrezno
nameščena in ozemljena. V primeru
električnega kratkega stika ozemljitev
zmanjša nevarnost električnega udara.

11.3 Najmanjše razdalje

C

A

B

Mera mm

A1) 300

B 200

C 0
1) Najmanjša potrebna razdalja od vrha pe‐
čice.

12. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.

*
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