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SZANOWNI KLIENCI, 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą                            

i gratulujemy wyboru. 

Nasz nowy, starannie zaprojektowany produkt został 

wykonany z materiałów najwyższej jakości, został też 

dokładnie przetestowany, tak aby spełniać wszelkie 

oczekiwania naszych Klientów związane                         

z przygotowywaniem potraw.  

Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z prostymi 

instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi 

Państwu osiąganie znakomitych rezultatów od samego 

początku. 
 

 

NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ 

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM 
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Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki, należy 

dokładnie zapoznać się z Instrukcją oraz dokładnie 

się do niej zastosować. Przestrzeganie instrukcji 

zapewni sprawne funkcjonowanie kuchenki przez 

wiele lat. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE 

PRZED NADMIERNYM NARAŻENIEM NA 

ENERGIĘ MIKROFALOWĄ 

 Nie uruchamiaj kuchenki mikrofalowej, gdy jej 

drzwiczki są otwarte. Może to spowodować 

narażenie na szkodliwe działanie mikrofali. Nie 

wolno wyłączać lub manipulować przy blokadach 

bezpieczeństwa. 

 Nie umieszczaj żadnego przedmiotu między 

przednią powierzchnią kuchenki i drzwiczkami. Nie 

pozwalaj na gromadzenie się na powierzchniach 

uszczelniających pozostałości jedzenia, brudu lub 

środka czyszczącego. 
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OSTRZEŻENIE  

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, 

nie uruchamiaj kuchenki, dopóki osoba kompetentna nie 

naprawi uszkodzenia. 

UWAGA 

Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie 

czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co 

wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia                  

i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. 

DANE TECHNICZNE 

Model: KMO 252 G W /  

KMO 252 G B 

Napięcie znamionowe: 230V ~50Hz 

Znamionowa moc pobierana 

(Mikrofale): 

1450W 

Znamionowa moc wyjściowa 

(Mikrofale): 

900W 

Znamionowa moc pobierana: (Grill): 1000W 

Pojemność kuchenki: 25 litrów 

Średnica talerza obrotowego: Ø315mm 

Wymiary zewnętrzne  

(dł. x szer. x wys.) 

595x400x388mm 

Waga netto: ok. 18,21 kg 

 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE 
Dla zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia 

elektrycznego, obrażeń osób lub narażenia na 

nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas 

używania tego urządzenia, należy podłączyć urządzenie 
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do instalacji elektrycznej z uziemieniem oraz zawsze 

przestrzegać podstawowych środków ostrożności, 

włącznie z następującymi: 

 Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów 

spożywczych znajdujących się w szczelnych 

pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć. 

 Ostrzeżenie: Wykonywanie jakichkolwiek czynności 

serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia 

pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową 

jest niebezpieczne dla osób nieposiadających 

stosownych kwalifikacji. 

 Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci 

powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej 

sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, 

lub   o braku doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu 

urządzenia, pod warunkiem, że znajdują się one pod 

opieką lub zostały poinstruowane na temat 

korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną 

za ich bezpieczeństwo i rozumieją one ryzyko 

korzystania z urządzenia. 

 Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się 

urządzeniem. 

 Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna 

być dokonywana przez dzieci pozostawione bez 

nadzoru dorosłych. 

 Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8. roku życia nie 

miały kontaktu z przewodem urządzenia ani samym 

urządzeniem. Należy je umieścić poza zasięgiem 

dzieci. 
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 Używaj wyłącznie przyborów przeznaczonych do 

używania w kuchenkach mikrofalowych.  

 Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać 

pozostałości produktów spożywczych. 

 Przeczytaj i przestrzegaj specjalne wytyczne 

dotyczące „Środków ostrożności chroniących przed 

nadmiernym narażeniem na energię mikrofalową”. 

 Nadzoruj proces podgrzewania żywności                            

w pojemnikach plastikowych lub papierowych, gdyż 

może to prowadzić do ich zapalenia się.  

 W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć 

kuchenkę lub wyjąć kabel urządzenia z gniazdka i nie 

otwierać drzwi w celu stłumienia płomieni. 

 Nie używaj komory kuchenki do przechowywania 

żywności. 

 Przed umieszczeniem w kuchence papierowych 

pojemników / torebek zawierających drut lub 

metalowe rączki, należy usuną je z opakowania. 

 Kuchenka musi być zainstalowana i umieszczona 

wyłącznie w sposób przewidziany w dostarczonych 

instrukcjach instalacji. 

 Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek  

w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo, 

gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu 

podgrzewania mikrofalowego. 

 Urządzenie należy używać wyłącznie z jego 

przeznaczeniem. Nie jest ona przeznaczona do użytku 

laboratoryjnego ani przemysłowego. Nie używaj                 

w niej chemikaliów powodujących korozję. 
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 Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla 

potrzeb domowych, oraz :  

- w pomieszczeniach socjalnych w takich miejscach 

jak sklepy, biura i inne zakłady pracy;  

- przez osoby przebywające w hotelach, motelach                   

i innych obiektach mieszkalnych;  

 - w gospodarstwach wiejskich;  

- w pensjonatach i innych obiektach oferujących 

zakwaterowanie.   

 W wypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla 

uniknięcia zagrożenia kabel musi zostać wymieniony 

przez uprawniony serwis gwarancyjny. 

 Nie używać ani nie przechowywać urządzenia na 

zewnątrz. 

 Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach                

o wysokim poziomie wilgotności ani w pobliżu wody 

czy basenu pływackiego. 

 Podczas pracy kuchenki temperatura zewnętrznych 

powierzchni może być wysoka. Powierzchnie ulegają 

ogrzaniu podczas używania. Kabel zasilający należy 

trzymać z dala od nagrzewających się powierzchni, 

nie wolno zakrywać żadnych otworów 

wentylacyjnych kuchenki. 

 Nie wolno zwieszać kabla zasilającego przez krawędź 

stołu lub blatu. 

 Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może 

doprowadzić do uszkodzenia jakości powierzchni, co 

z kolei może ujemnie wpłynąć na okres eksploatacji 

urządzenia i może spowodować powstanie 

niebezpiecznych sytuacji. 
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 Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do 

karmienia i słoików z żywnością dla niemowląt 

należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć, 

obowiązkowo sprawdzając temperaturę. 

 Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować 

opóźnione wrzenie i wytryśnięcie, dlatego należy 

obchodzić się z pojemnikiem z należytą ostrożnością. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 

dzieci ani osoby posiadające zmniejszone możliwości 

fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub nie 

posiadające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej 

jego obsługi, chyba że osoba odpowiedzialna za ich 

bezpieczeństwo nadzoruje ich działanie lub udzieliła 

instrukcji dotyczących używania urządzenia. 

 Zabrania się udostępnianie urządzenia dzieciom do 

zabawy. 

 Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za 

pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego 

systemu zdalnego sterowania. 

 Drzwiczki i powierzchnia zewnętrzna kuchni 

mikrofalowej mogą rozgrzewać się podczas pracy 

urządzenia. 

 Również powierzchnia szafki, na której znajduje się 

kuchenka mikrofalowa może się nagrzewać. 

 Nie należy używać urządzeń parowych do 

czyszczenia urządzenia.  

 Podczas użytkowania wnętrze kuchenki nagrzewa się, 

dlatego należy zachować szczególną ostrożność 

podczas wyjmowania potraw z wnętrza urządzenia.  
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 Należy używać wyłącznie termometrów 

przeznaczonych do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych (dotyczy kuchenek wyposażonych              

w urządzenie umożliwiające stosowanie termometru). 

 UWAGA: Urządzenie i jego części nagrzewają się 

podczas pracy. Należy zachować szczególną uwagę 

aby nie dotknąć rozgrzanych elementów. Urządzenie 

to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku 

życia oraz osoby o ograniczonej sprawności 

fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub   o braku 

doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu urządzenia, 

pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub 

zostały poinstruowane na temat korzystania                

z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo i rozumieją one ryzyko korzystania            

z urządzenia. 
 Nie wolno włączać kuchenki gdy jest pusta, gdyż 

może to spowodować jej uszkodzenie. 

 Podczas wkładania potraw do kuchenki mikrofalowej 

należy upewnić się, czy żywność, naczynia lub 

pokrywki nie stykają się ze ściankami komory 

kuchenki. Może to doprowadzić do nieodwracalnego 

uszkodzenia powłok i odbarwień. 

 W kuchence mikrofalowej nie wolno stosować innego 

talerza obrotowego, poza oryginalnie załączonym. 

Nie należy również używać kuchenki bez prawidłowo 

załączonego talerza oraz obrotowej podstawki pod 

nim. 

 Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do innych 

celów, poza żywnościową obróbką termiczną.  
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 Nie należy pozostawiać na kuchence żadnych 

przedmiotów. Mogą one spowodować przegrzanie                

i uszkodzenia urządzenia. 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zagrożenie porażeniem elektrycznym 

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może 

spowodować poważne obrażenia lub nawet prowadzić 

do śmierci. Zabrania się dokonywania samodzielnych 

remontów urządzenia. 

Urządzenie musi zostać uziemione. W wypadku zwarcia 

elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia 

elektrycznego, zapewniając przewód ucieczki dla prądu 

elektrycznego. To urządzenie posiada kabel                               

z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemienia. 

Wtyczka musi zostać włożona do właściwie 

zainstalowanego i uziemionego gniazdka. 
 

OSTRZEŻENIE 

Zagrożenie porażeniem elektrycznym 

 Niewłaściwe zastosowanie uziemienia może 

spowodować porażenie elektryczne.  

 Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka, dopóki 

urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane                     

i uziemione. 

 Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie 

zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, co do 

właściwego uziemienia, należy skonsultować się                 

z wykwalifikowanym elektrykiem lub 

pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest użycie 
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przedłużacza, należy stosować wyłącznie kable 

przewodowe. 

 Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania 

się lub potknięcia o długi kabel, dostarczany jest 

krótki kabel zasilający. 

Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub 

przedłużaczem: 

1) Oznaczona wartość znamionowa kabla lub 

przedłużacza powinna mieć wartość 

przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość 

znamionowa urządzenia. 

2) Kabel przedłużający musi być trzyprzewodowym 

kablem z uziemieniem. 

3) Długi kabel powinien być tak ułożony, aby dzieci 

nie miały do niego dostępu. Należy zadbać o to, 

by znajdował się w miejscu, w którym nie będzie 

powodował potknięć. Długi kabel powinien być 

tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu. 
 

CZYSZCZENIE 

Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem czyszczenia 

odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania. 

 Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko 

wilgotnej szmatki. 

 Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób                    

w wodzie z mydłem. 

 Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części 

sąsiadujące muszą zostać dokładnie wyczyszczone 

wilgotną szmatką. 
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 Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofali 

szorstkich gąbek ani ostrego metalowego czyściwa, 

ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.  

 Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki 

mikrofali, należy nalać do miski 300ml wody oraz 

włożyć do niej połowę cytryny, a następnie 

włączyć urządzenie na 10 minut maksymalnej 

mocy. Po zakończeniu pracy mikrofali należy 

przetrzeć jej ścianki miękką ściereczką.  

SPRZĘTY KUCHENNE 

OSTRZEŻENIE 

Zagrożenie obrażeniami ciała 

 Zdejmowanie pokrywy, która stanowi ochronę 

przed narażeniem na energię mikrofal jest 

niebezpieczne dla każdej osoby, która nie jest do 

tego kompetentna. 

 Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można 

używać w kuchence mikrofalowej lub jakich należy 

unikać w kuchence mikrofalowej”. 

 Używanie niektórych niemetalowych sprzętów 

kuchennych może być niebezpieczne. W wypadku 

wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za 

pomocą podanej poniżej procedury: 

 

Test sprzętu: 

1. Nalej do pojemnika bezpiecznego dla kuchenki 

mikrofalowej 250 ml zimnej wody i wstaw go do 

kuchenki razem z testowanym naczyniem. 
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2. Gotuj wodę na maksymalnej mocy przez mniej niż                

1 minutę. 

3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste 

naczynie jest gorące, nie używaj go w kuchence 

mikrofalowej. 

Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania. 

 

Materiały, które można używać w kuchence 

mikrofalowej 

Sprzęt Uwagi 

Folia 

aluminiowa 

Tylko jako osłona. Małe, gładkie kawałki można 

używać do przykrycia cienkich plasterków mięsa 

lub drobiu, aby nie dopuścić do przegotowania. 

Jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki, 

może nastąpić wyładowanie łukowe. Folia 

powinna znajdować się przynajmniej 2,5 cm od 

ścianek kuchenki. 

Naczynia do 

przyrumieniania 

Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód 

naczynia do przyrumieniania musi znajdować się 

przynajmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. 

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może 

spowodować uszkodzenie talerza obrotowego. 

Naczynia 

stołowe 

Wyłącznie nadające się do kuchenek 

mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji 

producenta. Nie używać naczyń potłuczonych lub 

posiadających odpryski. 

Szklane słoiki Zawsze przed włączeniem mikrofali zdejmij 

pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do 

podgrzewania żywności do temperatury 

pokojowej. Większość szklanych słoików nie jest 

odporna na wysokie temperatury i może ulec 

pęknięciu 
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Wyroby szklane Tylko wyroby szklane odporne na wysokie 

temperatury w kuchence. Należy upewnić się, że 

nie mają one metalowej opaski. Nie używaj 

wyrobów potłuczonych, popękanych lub 

wyszczerbionych. 

Torby do 

gotowania                  

w kuchence 

Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj 

ich za pomocą metalowych spinek. Zrób w nich 

rozcięcia umożliwiające ujście pary. 

Papierowe 

talerze i kubki 

Używaj ich jedynie do krótkiego 

gotowania/ogrzewania. Podczas gotowania nie 

zostawiaj kuchenki bez nadzoru. 

Papierowe 

ręczniki 

Używaj ich do przykrywania żywności podczas 

podgrzewania oraz ze względu na ich 

właściwości wchłaniania tłuszczu. Używaj ich 

wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod 

nadzorem. 

Papier 

pergaminowy 

Używaj jako przykrycia dla ochrony przed 

rozpryskami. 

Tworzywa 

sztuczne 

Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. 

Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinien on 

posiadać oznaczenie „Bezpieczny dla kuchenek 

mikrofalowych”. Niektóre pojemniki miękną, 

gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się 

gorący. „Torebki do gotowania” i hermetycznie 

zamknięte woreczki plastikowe należy naciąć, 

przekłuć lub wentylować zgodnie                           

z wskazówkami na opakowaniu. 

Folia plastikowa Tylko bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych. 

Używaj do przykrywania żywności w czasie 

gotowania dla zatrzymania wilgoci. Folia nie 

może dotykać żywności. 

Termometry Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych 

(termometry do mięs i słodyczy). 

Papier 

woskowany 

Używaj jako przykrycie dla uniknięcia 

rozprysków i zatrzymania wilgoci. 



 

 
 

15 PL 

Materiały, których należy unikać w kuchenkach 

mikrofalowych 

Sprzęt Uwagi 

Tacka aluminiowa Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś 

żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki 

mikrofalowej. 

Karton żywności  

z metalową rączką 

Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś 

żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki 

mikrofalowej. 

Sprzęty metalowe 

lub z obrzeżem 

metalowym 

Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. 

Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania 

łukowe. 

Metalowe spięcia Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar 

wewnątrz kuchenki. 

Torebki papierowe Mogą powodować pożar w kuchence. 

Pianka plastikowa Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub 

zanieczyścić znajdujący się w środku płyn  

w przypadku narażenia na wysoką temperaturę. 

Drewno Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, 

może popękać lub rozszczepić się. 

 

PROGRAMOWANIE KUCHENKI 

Nazwy części i akcesoriów kuchenki 

Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące 

się w komorze kuchenki. 

Kuchenka mikrofalowa KMO 252 GW/KMO 252 GB 

dostarczana jest z następującymi częściami: 

Szklany talerz      1 

Zespół pierścienia talerza obrotowego 1 

Instrukcja obsługi     1 
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A) Panel sterowania 

B) Wał talerza 

obrotowego 

C) Zespół pierścienia 

talerza obrotowego 

D) Talerz obrotowy 

E) Okno obserwacyjne 

F) Zespół drzwi 

G) System blokady bezpieczeństwa 
 

 

  

 

 

Stojak grillowy (tylko dla serii z grillem, używać tylko 

wraz z funkcją grillowania i umieszczać na szklanym 

talerzu) 

 

INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO 

 

a) Nigdy nie umieszczać do góry nogami talerza 

obrotowego. Talerz obrotowy nie może być nigdy 

ograniczony. 
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b) Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia 

talerza obrotowego muszą być zawsze używane                 

w czasie gotowania. 

c) Żywność oraz pojemniki z żywnością należy 

umieszczać wyłącznie na talerzu obrotowym.  

d) Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza 

obrotowego ulegną pęknięciu lub uszkodzeniu, 

należy skontaktować się z najbliższym 

autoryzowanym ośrodkiem serwisowym. 
 

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE 

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 

domowego. 

2. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do instalacji w 

zabudowie kuchennej. Nie należy umieszczać jej 

bezpośrednio na blacie ani we wnętrzu szafki. 

3. Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą 

instalacji. 

4. Urządzenie można instalować w montowanej do 

ściany szafce o szerokości 60 cm (o głębokości 

minimum 55 cm i w odległości od podłogi minimum 

85 cm). 

5. Urządzenie jest zaopatrzone we wtyczkę i może 

zostać podłączone wyłącznie do odpowiednio 

uziemionego gniazdka. 

6. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać napięciu 

podanemu na tabliczce znamionowej. 

7. Instalację gniazdka i wymianę kabla połączeniowego 

może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
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elektryk. Jeżeli po instalacji wtyczka nie będzie 

dostępna, po stronie instalacyjnej musi znajdować się 

urządzenie rozłączające wszystkie bieguny ze 

szczeliną styku wynoszącą przynajmniej 3 mm. 

8. Nie wolno używać adapterów, taśm wielodrogowych 

ani przewodów przedłużających. Przeciążenie może 

spowodować pożar. 
 

Powierzchnie odsłonięte mogą nagrzewać się 

podczas pracy. 
 

INSTRUKCJA INSTALACJI 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed 

przystąpieniem do instalacji. 

Podłączenia elektryczne 

Kuchenka posiada wtyczkę i musi zostać podłączona 

wyłącznie do właściwie zainstalowanego, uziemionego 

gniazdka. Wyłącznie wykwalifikowany elektryk może 

instalować gniazdko i wymieniać kabel podłączeniowy. 

Jeżeli po instalacji wtyczka nie będzie dostępna, po 

stronie instalacyjnej musi znajdować się urządzenie 

rozłączające wszystkie bieguny ze szczeliną styku 

wynoszącą przynajmniej 3 mm. 

Zmontowana szafka nie może posiadać tylnej ścianki za 

urządzeniem. 

Minimalna wysokość instalacji: 85 cm. 
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Wspornik 

Wkręt A 

Linia środkowa  

Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów 

ssania. 

Uwaga: Nie wolno blokować, zaciskać ani zaginać 

przewodu zasilania. 

A. Zabudowa 
 

 

 

 

 

 

 

B. Przygotowanie szafki 
 

1. Należy przeczytać instrukcję „Dolna podkładka 

szafki” i umieścić podkładkę na dolnej 

powierzchni szafki. 

 

2. Należy postawić znak na dolnej powierzchni 

szafki, zgodnie z wzorem „a” na podkładce. 
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Wkręt A 

Wspornik 

Otwór instalacyjny 

Wspornik 

3. Usunąć dolną podkładkę szafki i zamocować 

zawias przy pomocy wkrętu A. 

 

 

 

 

 

C. Instalacja kuchenki 
 

1. Instalacja kuchenki w szafce 

Upewnij się, czy tylna część szafki jest zablokowana 

na wsporniku. 

Nie wolno blokować, zaciskać ani zaginać przewodu 

zasilania.  
 

 

 

 

 

 

2. Otworzyć drzwi i przytwierdzić kuchenkę                  

w otworze instalacyjnym przy użyciu wkrętu B. 

 

 

 

 

 Wkręt B 
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Micro./Grill/Combi. 

Waga/Czas rozmrażania 

Przyciski programowania 

 

START/+30S./Potwierdzenie 

Timer kuchenny/Zegar 

STOP/Anulowanie 

Przycisk otwierania drzwi 

 

OBSŁUGA KUCHENKI 

Kuchenka mikrofalowa działa w oparciu o nowoczesne 

sterowanie elektroniczne, które pozwala dostosować 

parametry gotowania do oczekiwań użytkownika. 

Ustawianie zegara 

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do 

prądu elektrycznego, dioda LED będzie wyświetlała 

„0:00”, rozlegnie się jednokrotny sygnał dźwiękowy. 

1) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“ dwa razy, cyfry 

wskazujące godzinę zaczną migać. 

2) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić godzinę, wartość               

w zakresie 0-23. 

3) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“, cyfry 

wskazujące minuty zaczną migać. 
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4) Przyciśnij "+ albo -" aby ustawić minuty, wartość    

w zakresie 0-59. 

5) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“, aby zakończyć 

ustawianie zegara. Znak ":" zacznie migać; ustawienie 

zegara zakończono. 

Uwaga 

1) Zanim zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie 

działać po podłączeniu zasilania. 

2) Podczas ustawiania zegara, gdy przyciśniesz 

„STOP /Anulowanie", kuchenka automatycznie 

powróci do poprzedniego ustawienia. 

Uwaga 

1) Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, kuchnia nie 

będzie funkcjonowała, nawet  jeśli będzie podłączona 

do zasilania. 

2) Jeżeli w czasie ustawiania zegara naciśnięty zostanie 

przycisk Stop/Anulowanie, kuchenka wróci 

automatycznie do poprzednich ustawień. 
 

Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej 

1)  Przyciśnij „Micro./Grill/Combi." jeden raz, na 

wyświetlaczu pojawi się "P100". 

2)  Przyciśnij "Micro./Grill/Combi.", aby ustawić czas, 

albo przyciśnij "+ albo - " żeby wybrać moc mikrofali 

od 100% do 10%. Na wyświetlaczu kolejno pojawią się 

"P100", "P80", "P50", "P30", "P10". 

3)  Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

potwierdzić. 
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4) Przyciśnij "+ albo „-”, aby wybrać czas 

podgrzewania. (Ustawienia czasu w zakresie                      

0:05- 95:00.) 

5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć gotowanie. 

 

UWAGA: Regulacja czasu pokrętłem z dokładnością             

w następujących przedziałach:  

0---1 min   : 5 sekund 

1---5 min   : 10 sekund 

5---10min  : 30 sekund 

10---30min  : 1 minuta 

30---95min  : 5 minut 

Tabela mocy mikrofal 

Funkcja Grill or Combi. 

Przyciśnij „Micro./Grill/Combi." jeden raz, na 

wyświetlaczu LED pojawi się "P100“, przyciśnij 

Micro./Grill/Combi.", aby ustawić czas, albo przyciśnij  

"+ albo -" żeby wybrać pożądaną moc, wyświetlacz 

pokaże "G" "C-1" lub "C-2". Następnie przyciśnij 

"START/+30s./Potwierdzenie" aby potwierdzić,  

a następnie ustaw czas gotowania w zakresie od 0:05 

do 95:00. Przyciśnij ponownie „START/+30s./ 

Potwierdzenie“, aby zacząć gotowanie. 

 

 

 

Moc mikrofal 100% 80% 50% 30% 10% 

Wyświetlacz P100 P80 P50 P30 P10 
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Przykład: Jeśli chcesz zastosować 55% mocy mikrofal 

i 45% mocy grilla (C-l), aby podgrzewać przez          

10 minut, możesz włączyć kuchenkę wykonując 

następujące kroki. 
 

1) Przyciśnij „Micro./Grill/Com“ jeden raz, ekran 

wyświetli "P100". 

2) Nadal przyciskaj "Micro./Grill/Combi.", aż na 

ekranie pojawi się "C-1". 

3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

potwierdzić. 

4) Przyciskaj "+ albo -", aby ustawić czas gotowania, 

aż wyświetli się wartość "10:00". 

5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć gotowanie. 
 

Gotowanie kombinowane – instrukcje 

Program Wyświetlacz Moc mikrofali Moc grilla 

Grill G 0% 100% 

Combi. 1 C-1 55% 45% 

Combi. 2 C-2 36% 64% 

Uwaga: Po upływie połowy czasu grillowania, słychać 

dwukrotny sygnał dźwiękowy i jest to normalne. Aby 

uzyskać lepszy efekt grillowania należy odwrócić 

potrawę, zamknąć drzwi i nacisnąć 

"START/+30s./Potwierdzenie", aby kontynuować. 

Przy braku działania, kuchenka automatycznie wznowi 

pracę. 
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Rozmrażanie, wg ciężaru 

1) Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" raz, ekran 

wyświetli "dEF1". 

2) Przyciśnij "+ albo -" aby wybrać wagę produktu, 

zakres wartości 100-2000g. 

3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć rozmrażanie.  

Rozmrażanie wg czasu 

1) Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" dwa razy, 

ekran wyświetli "dEF2". 

2) Przyciśnij "+ albo -", aby wybrać czas trwania, 

maksymalnie 95 minut. 

3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć rozmrażanie. 

Gotowanie wieloetapowe 

Można ustawić maksymalnie dwa etapy gotowania. 

Jeśli jeden z etapów obejmuje rozmrażanie, funkcję tę 

należy ustawić na początku. Po każdym etapie słychać 

sygnał dźwiękowy, po czy drugi zaczyna się drugi 

etap.  

Uwaga: Funkcji „Auto menu“ nie można zastosować 

w trakcie programu wieloetapowego. 

Przykład: jeśli chcesz rozmrażać produkt przez                   

5 minut, a następnie gotować przez 7 minut przy 

mocy mikrofal 80%, wykonujesz następujące kroki: 

1)  Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" dwa razy, 

ekran wyświetli "dEF2". 
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2) Przyciśnij "+ albo -", aby ustawić czas rozmrażania 

na 5 minut; 

3) Przyciśnij "Micro./Grill/Combi." jeden raz, 

wyświetlacz pokaże "P100". 

4) Przyciskaj "+ albo -", aby wybrać moc mikrofal, 

czyli do czasu gdy pojawi się symbol "P80"; 

5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

potwierdzić, LED wyświetli "P80". 

6) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić czas gotowania               

7 minut; 

7) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć gotowanie. 

Timer kuchenny 

(1) Przyciśnij „Timer/Zegar kuchenny“ jeden raz, 

wyświetlacz LED pokaże 00:00. 

(2) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić właściwy czas 

trwania (maksymalny czas gotowania to 95 minut).  

(3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

potwierdzić ustawienie; kontrolka timera będzie 

podświetlona. 

(4) Gdy czas trwania upłynie, kontrolka wyłączy się,                

i usłyszymy pięć razy dźwięk dzwonka. 

Jeśli zegar został ustawiony (system 24-godzinny), na 

wyświetlaczu pokaże się aktualna godzina.  

Uwaga: Funkcja timera kuchennego działa niezależnie 

od systemu zegara 24-godzinnego. 
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Auto Menu 

1. W stanie gotowości, przyciskaj „+” albo „-” aby 

wybrać Menu od "A-1" do "A-8". 

2.  Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

potwierdzić wybrane Menu. 

3. Przyciskaj "+ albo -", aby wybrać wagę produktu. 

4. Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć gotowanie. 

5. Po zakończeniu gotowania usłyszymy sygnał 

dźwiękowy 5 razy. Wyświetlacz LED pokazuje 

"0:00". Jeśli zegar został ustawiony, na wyświetlaczu 

pokaże się aktualna godzina. 
 

Tabela Menu: 
 

Menu Waga Wyświetlacz 

A-1 

Pizza 

200 g 200 

400 g 400 

A-2 

Mięso 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-3 

Warzywa 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 

A-4 

Makaron 

50g (zimna woda 450 ml) 50 

100g(zimna woda 800 ml) 100 

A-5 

Ziemniaki 

200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A-6 

Ryby 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-7 

Napoje 

1 filiżanka (120 ml) 1 

2 filiżanki (240 ml) 2 

3 filiżanki(360ml) 3 
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A-8 

Popcorn 

50 g 50 

100 g 100 

Szybkie podgrzewanie 

1. W stanie gotowości przyciśnij 

"START/+30s./Potwierdzenie", aby podgrzewać 

przez 30 sekund przy mocy 100%. Każde kolejne 

przyciśnięcie wydłuża czas o 30 sekund. 

Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut. 

2. Podczas podgrzewania/grillowania/gotowania 

kombinowanego i rozmrażania przyciśnij 

START/+30s./Potwierdzenie", aby wydłużyć czas 

trwania. 

3. W stanie gotowości przyciśnij „V'', aby ustawić czas 

gotowania przy mocy mikrofal 100%, następnie 

przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby 

rozpocząć gotowanie. 

 

Uwaga: Dla funkcji Auto Menu i rozmrażania wg wagi 

czasu trwania nie można zwiększyć przyciskając 

"START/+30s./Potwierdzenie". 

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi 

Blokada: W stanie gotowości przycisnąć "STOP 

/Anulowanie" przez 3 sekundy; sygnał dźwiękowy 

potwierdzi włączenie blokady i wyświetli się aktualny 

czas, jeśli zegar został ustawiony. W innym 

przypadku wyświetlacz pokaże "0:00".  

Zdejmowanie blokady: Przy aktywnej blokadzie 

nacisnąć "STOP /Anulowanie" przez 3 sekundy, 

sygnał dźwiękowy potwierdzi wyłączenie blokady. 
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Sprawdzanie ustawień 

Podczas podgrzewania, grillowania i gotowania 

kombinowanego naciśnij „Micro./Groll/Combi”.                

– aktualny poziom mocy wyświetli się przez                          

2-3 sekundy. 

Podczas gotowania naciśnij "Timer kuchenny/zegar", 

aby sprawdzić aktualny czas. Wyświetlacz pokaże czas 

przez 2-3 sekundy. 

Specyfikacja 

(1) Jeśli podczas gotowania drzwi zostaną 

otwarte, należy przycisnąć "START/+30s. 

/Potwierdzenie", aby wznowić gotowanie; 

(2) Gdy program gotowania wybrano i przez                 

5 minut przycisk "START/+30s./Potwierdzenie" 

nie zostanie zastosowany, aktualny czas zostanie 

wyświetlony i ustawienie zostanie anulowane. 

(3) Sygnał dźwiękowy będzie słyszalny 

wyłącznie po efektywnym naciśnięciu. 

Otwieranie drzwi kuchenki  

Naciśnij przycisk  na panelu, aby otworzyć drzwi. 

Wykrywanie i usuwanie usterek 

Sytuacje normalne 

Kuchenka 

mikrofalowa 

zakłóca odbiór 

telewizyjny 

 

Odbiór radia i telewizji może być zakłócany 

przez pracę kuchenki. Zakłócanie to jest 

podobne do zakłóceń powodowanych przez 

małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, 

odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to 

sytuacja normalna. 
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Przygaszone 

światło kuchenki 

 

Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą 

światło może być przyćmione. Jest to stan 

normalny. 

Para gromadzi się 

na drzwiczkach, 

gorące powietrze 

wychodzi przez 

otwory 

wentylacyjne 

Podczas procesu gotowania, z żywności może 

wydzielać się para, która w większości 

wydobywa się z mikrofali przez otwory 

wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się              

w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki 

kuchenki. Jest to sytuacja normalna. 

Kuchenka 

uruchomiona 

przypadkowo bez 

żywności              

w środku 

Zabrania się uruchamiania kuchenki bez 

żywności w komorze kuchenki. Jest to bardzo 

niebezpieczne. 

  

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie problemu 

Nie można 

uruchomić 

kuchenki 

 

(1) Kabel zasilający 

jest niewłaściwie 

włożony do gniazdka 

 

Wyjmij wtyczkę  

z gniazdka. Następnie 

po 10 sekundach 

ponownie włóż 

wtyczkę do gniazdka. 

 

(2) Przepalony 

bezpiecznik lub 

zadziałał wyłącznik 

automatyczny. 

 

Wymień bezpiecznik 

lub zresetuj wyłącznik 

automatyczny 

(naprawiony przez 

profesjonalny personel 

naszej firmy). 

(3) Problem  

z gniazdkiem. 

 

Przetestuj gniazdko  

z innymi urządzeniami 

elektrycznymi 

Kuchenka nie 

grzeje. 

(1) Drzwiczki nie są 

dobrze zamknięte. 

Zamknij prawidłowo 

drzwiczki 

 

Szklany stół 

obrotowy wydaje 

dźwięki podczas 

pracy kuchenki 

mikrofalowej. 

(2) Brudny wałek 

podparcia i spód 

kuchenki. 

Aby oczyścić brudne 

części – patrz 

"Konserwacja 

kuchenki 

mikrofalowej. 
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USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno 

wyrzucać produktu do odpadów komunalnych. Należy 

go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym 

symbol, umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi 

lub na opakowaniu. 

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do 

powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki 

powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 

innym formom wykorzystania zużytych urządzeń, 

wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska. 

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 

urządzeń udzieli Państwu administracja gminna. 
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NÁVOD K OBSLUZE 

KMO 252 G W / KMO 252 G B 

 

 

 

www.kernau.com 

 

http://www.kernau.com/
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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, 

Děkujeme za zájem o naši nabídku a blahopřejeme Vám 

k výběru. 

Náš nový, pečlivě navržený výrobek byl vyroben                      

z vysoce kvalitních materiálů. Byl také důkladně 

otestován, aby splňoval veškerá očekávání našich 

Zákazníků spojená s přípravou jídel.  

Seznamte se tedy důkladně s jednoduchými pokyny                  

a dodržujte je – díky tomu dosáhnete již od začátku 

vynikajících výsledků. 

 

Před zahájením používání trouby je třeba důkladně 

se seznámit s Návodem a postupovat přesně dle jeho 

pokynů. Dodržování návodu zajistí na mnoho let 

správnou funkci trouby. 

USCHOVEJTE NÁVOD K OBSLUZE NA 

BEZPEČNÉM MÍSTĚ! 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO 

MINIMALIZOVÁNÍ NADMĚRNÉHO STYKU                 

S MIKROVLNNOU ENERGIÍ 

 Nepokoušejte se spustit mikrovlnku s otevřenými 

dveřmi, protože to může vést k vystavení na 

škodlivé působení mikrovlnné energie. Nevypínejte 

bezpečnostní blokace ani s nimi nemanipulujte.  

 Neumisťujte žádné předměty mezi předním 

povrchem trouby a dveřmi a nepřipusťte, aby se na 

těsnících površích hromadila špína nebo zbytky 

čistícího prostředku.  

VAROVÁNÍ 
V případě poškození dveří nebo jejich těsnění je 

zakázáno spouštět troubu, dokud tato poškození 

nebudou odstraněna odborníkem.  

DOPLNĚNÍ  

Nedostatečná péče o udržení čistoty zařízení může vést 

ke zhoršení stavu jeho povrchu, mít negativní vliv na 

životnost zařízení a způsobit jeho ohrožení. 
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SPECIFIKACE 

Model: TG925B2F 

Jmenovité napětí: 230V~50Hz 

Jmenovitý výkon (mikrovlnka): 1450W 

Výstupní výkon (mikrovlnka): 900W 

Jmenovitý výkon (gril): 1000W 

Objem trouby: 25L 

Průměr otočného talíře: 0315mm 

Vnější rozměry (d x š x v) 595x400x388 mm 

Hmotnost netto: Cca 18.21 kg. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ 

Pro omezení rizika požáru, úrazu proudem, úrazu nebo 

nadměrného styku s mikrovlnnou energií dodržujte 

základní bezpečnostní pokyny během používání 

zařízení. 

 Varování: Tekuté výrobky a jiné potraviny nesmíte 

ohřívat v těsně uzavřených nádobách, protože 

mohou explodovat.  

 Varování: Provádění jakýchkoliv servisních úkonů 

nebo oprav vyžadujících sejmutí víka poskytujícího 

ochranu před mikrovlnnou energií je nebezpečné 

pro osoby bez příslušných kvalifikací. 

 Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let 
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nebo osoby s omezenými tělesnými, duševními 

nebo vjemovými schopnostmi, s nedostatečnou 

zkušeností a znalostí používání spotřebiče, pod 

podmínkou, že nad nimi vykonává dozor nebo je 

ohledně používání spotřebiče instruovala osoba 

odpovědná za jejich bezpečnost a že tyto osoby 

chápou riziko používání spotřebiče. 

 Zařízení a jeho kabely je třeba umístit mimo dosah 

dětí mladších 8 let.  

 Používejte výhradně nádoby vhodné pro použití  

v mikrovlnných troubách.  

 Je třeba pravidelně mýt troubu a odstraňovat 

veškeré zbytky potravin.  

 Přečtěte si „Bezpečnostní pokyny pro 

minimalizování nadměrněho styku s mikrovlnnou 

energii” a jednejte v souladu s informacemi, které 

jsou tam uvedeny. 

 Během ohřívání výrobků v nádobách z umělé 

hmoty nebo papíru dbejte zvýšené opatrnosti 

vzhledem k riziku vznícení.  

 V případě, že se objeví kouř, vypněte zařízení nebo 

je odpojte od napájení, nechte dveře zavřené, abyste 

utlumili plameny.  

 Nedovolte, aby se jídla rozvařila.   

 Nepoužívejte komoru pro skladování. Neskladujte   

v komoře chléb, cukroví atp. 



 

 
 

37 CZ 

 Odstraňte drátěné spony a kovové úchyty                         

z nádob/papírových nebo plastových sáčků, než je 

umístíte v troubě.  

 Vždy instalujte nebo nastavujte troubu v souladu               

s návodem. 

 Některé potraviny, jako jsou vajíčka ve skořápce 

nebo vařená v celku natvrdo, není vhodné ohřívat              

v troubě, protože mohou explodovat dokonce i po 

ukončení ohřevu. 

 Zařízení je určeno pro použití pro domácí účely,                

a také:  

- v sociálních prostorách v takových místech, jako jsou 

obchody, kanceláře a jiná pracoviště;  

- osobami zdržujícími se v hotelech, motelech a jiných 

obytných objektech;  

- ve vesnických usedlostech;  

- v penzionech a jiných objektech nabízejících 

ubytování.   

Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit výrobce, 

firemní servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby bylo 

zabráněno jakémukoliv ohrožení. 

 

 Zařízení neskladujte ani nepoužívejte venku.  

 Nepoužívejte troubu poblíž vody, ve vlhké 

místnosti nebo poblíž bazénu.  
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 Přístupné povrchy mohou během práce zařízení 

dosahovat vysokých teplot. Dávejte pozor, aby se 

kabel nedotýkal horkých povrchů; nezakrývejte 

větrací otvory trouby. 

 Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes hranu stolu 

nebo linky.  

 Nedostatečná péče o udržení čistoty zařízení může 

vést ke zhoršení stavu jeho povrchu, mít negativní 

vliv na životnost zařízení a způsobit ohrožení.  

 Obsah lahví pro krmení dětí a sklenic s jídly pro 

děti je třeba promíchat nebo protřepat                               

a zkontrolovat teplotu před podáním, aby nedošlo                  

k popálení. 

 Mikrovlnný ohřev nápojů může vést k opožděnému 

náhlému varu, proto je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti během manipulace s nádobou.  

 Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let 

nebo osoby s omezenými tělesnými, duševními 

nebo vjemovými schopnostmi, s nedostatečnou 

zkušeností a znalostí používání spotřebiče, pod 

podmínkou, že nad nimi vykonává dozor nebo je 

ohledně používání spotřebiče instruovala osoba 

odpovědná za jejich bezpečnost a že tyto osoby 

chápou riziko používání spotřebiče. 

 Je třeba dbát na to, aby si se zařízením nehrály děti. 

 Zařízení není určeno pro obsluhu pomocí externího 

časovače nebo systému dálkové kontroly.  
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 Během práce zařízení mohou být odhalené části 

horké. Malé děti by k němu neměly mít přístup.  

 Nepoužívejte čistící zařízení využívající páru. 

 Během práce se zařízení zahřívá. Nedotýkejte se 

topného tělesa uvnitř trouby. 

 Používejte výhradně čidlo teploty doporučované 

pro tuto troubu (platí pro trouby vybavené 

zařízením umožňujícím používání teplotního čidla). 

 VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho odhalené části se 

během provozu zahřívají. Nedotýkejte se topného 

tělesa uvnitř trouby. 

 Zajistěte neustálý dozor pro děti mladší osmi let 

pohybující se poblíž zařízení. 

 Mikrovlnné trouby vybavené ozdobnými dvířky je 

třeba spouštět po jejich otevření.  

 Povrch skříňky-krytu se může zahřívat. 
 

NEBEZPEČÍ 

Riziko úrazu proudem 

Při doteku - některé vnitřní prvky mohou způsobit 

vážný úraz nebo smrt. Nedemontujte toto zařízení. 

VAROVÁNÍ 

Riziko úrazu proudem  

Nesprávně provedené uzemnění může vést k úrazu 

proudem. Nestrkejte zástrčku do zásuvky, dokud 

zařízení nebude správně nainstalováno a uzemněno. 
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Toto zařízení je nutno uzemnit. V případě elektrického 

zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu proudem tím, že 

zajistí odvod elektrického proudu. 

Zařízení je vybaveno šňůrou vybavenou kabelem                   

s příslušnou zástrčkou. Zástrčku je třeba vložit do 

správně nainstalované zásuvky s uzemněním. 

V případě, že plně nechápete návod pro uzemnění nebo 

v případě pochybností, zda bylo zařízení správně 

uzemněno, obraťte se na příslušně kvalifikovaného 

elektrikáře nebo servisního technika. Pokud je třeba 

použít prodlužovací kabel, použijte trojvodičovou šňůru 

vybavenou zásuvkou s uzemněním. 

1. Byl zajištěn krátký napájecí kabel pro snížení rizika 

spojeného ze zamotáním delšího kabelu nebo 

rizikanáhodného vypnutí, např. v důsledku zakopnutí               

o kabel. 

2. V případě použití dlouhého kabelu nebo 

prodlužovačky: 

3.  Označené jmenovité údaje kabelu nebo 

prodlužovačky musí být přinejmenším stejně velké, jako 

jmenovité elektrické údaje zařízení. 

4. Jako prodlužovačku použijte šňůru se třemi vodiči  

s uzemněním. 

 

Dlouhou šňůru veďte tak, aby nevisela přes stůl nebo 

linku, kde by za ni mohly zatahat děti nebo by se mohla 

nechtěně zaháknout a vytáhnout. 
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ČIŠTĚNÍ 

Před čištěním odpojte troubu ze zdroje napájení. 

 Čistěte komoru trouby lehce vlhkým hadříkem. 

 Příslušenství myjte normálním způsobem vodou                 

s tekutým mycím prostředkem. 

 Rám dveří, těsnění a sousední prvky - pokud jsou 

špinavé - očistěte opatrně vlhkým hadříkem. 

 Nepoužívejte žíravé prostředky ani ostré houby 

během čištění skleněných dvířek trouby, protože 

mohou způsobit poškrábání povrchů a vést  

k prasknutí skla. 

 Pokyny pro mytí stěn komory, s nimiž se stýkají 

potraviny: Do misky vložte půl citrónu, přidejte 

300ml vody a ohřívejte po dobu 10 minut  

s využitím 100% výkonu mikrovln. Vytřete troubu 

do sucha měkkým, suchým hadříkem. 

NÁDOBÍ 

Riziko úrazu 

 Provádění servisních úkonů nebo oprav 

vyžadujících sejmutí víka poskytujícího ochranu 

před mikrovlnnou energií je nebezpečné pro osoby 

bez příslušných kvalifikací. 
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 Viz návod „Materiály, které lze používat                          

v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se 

vyhnout v mikrovlnné troubě”.  

 Některé nekovové nádoby mohou být při použití                    

v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností 

můžete zkontrolovat daný předmět dle 

následujícího postupu. 

Zkoumání nádoby: 

1. Naplňte nádobu bezpečnou pro použití v mikrovlnce 

1 sklenicí studené vody (250 ml), to stejné udělejte se 

zkoumanou nádobou. 

2. Vařte s maximálním výkonem po dobu 1 minuty. 

3. Pozorně se dotkněte prázdné nádoby. Pokud je teplá, 

nepoužívejte ji v mikrovlnce. 

Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty 

Materiály, které lze použít v mikrovlnné troubě 

Nádobí/vybavení Poznámky 

Alobal Pouze jako kryt. Malé, hladké kousky lze 

používat pro pokrývání tenkých plátků masa 

nebo drůbeže, aby nedošlo k převaření. Pokud je 

alobal příliš blízko stěn trouby, může dojít ke 

vzniku elektrického oblouku. Folii umístěte ve 

vzdálenosti minimálně 2,5 cm od stěn trouby. 

Nádoba na 

připékání 

Po Používejte dle pokynů výrobce. Dno nádoby 

by mělo být nejméně 5 mm nad otočným 

talířem. Nesprávné používání může vést                       

k prasknutí otočného talíře. 



 

 
 

43 CZ 

Stolní nádoby Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. 

Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé 

nebo uštípnuté nádoby. 

Sklenice Vždy sejměte víčko. Používat pouze pro ohřev 

potravin na vhodnou teplotu. Většina sklenic 

není odolná vůči vysokým teplotám a může 

prasknout. 

Skleněné nádoby Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádoby. 

Ujistěte se, zda nemají kovové rámečky. 

Nepoužívejte prasklé nebo uštípnuté nádoby. 

Sáčky na vaření  

v mikrovlnce 

Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte 

kovovými sponami. Proveďte nářezy, aby byl 

umožněn únik páry. 

Papírové talíře  

a kelímky 

Používejte pouze pro krátké vaření/ohřívání. 

Během vaření neponechávejte mikrovlnku bez 

dozoru. 

Papírové ručníky Používejte pro přikrytí ohřívaných jídel, aby se 

mohla vsakovat mastnota. Používejte pouze pro 

rychlý ohřev, za neustálého dohledu. 

Pergamenový 

papír 

Používat jako přikrytí, aby nedošlo k rozstříknutí 

nebo jako obal chránící před odpařováním. 

Umělé hmoty Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. 

Dodržujte pokyny výrobce. Musí být označeno 

etiketou "pro mikrovlnky". Některé plastové 

nádoby měknou, pokud se potraviny uvnitř 

ohřejí. "Sáčky na vaření" a těsně uzavřené 

plastové pytlíky je třeba naříznout, perforovat 

nebo vybavit odvzdušňovačem v souladu                      

s pokyny na obalu. 

 

Plastová fólie Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. 

Používejte pro přikrytí jídla po dobu vaření pro 
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udržení vlhka. Nedovolte, aby se plastový obal 

dotýkal jídla. 

Teploměry Pouze vhodné pro mikrovlnky (teploměry pro 

maso a cukroví). 

Voskovaný papír Používat pro přikrytí, aby nedošlo k rozstříknutí 

a pro udržení vlhka. 

Materiály, které není vhodné používat v mikrovlnce 

Nádobí Poznámky 

Hliníkový tácek Může vytvořit elektrický oblouk. Přeložte jídlo 

do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnkách. 

Karton s kovovým 

madlem 

Může vytvořit elektrický oblouk. Přeložte jídlo 

do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnkách. 

Kovové nádobí 

nebo nádobí  

s kovovým lemem 

Kov chrání jídlo před energií mikrovln. Kovový 

lem může vytvořit elektrický oblouk. 

Kovové 

šroubované 

uzávěry 

Mohou vytvořit elektrický oblouk a požár  

v mikrovlnce. 

Papírové pytlíky Mohou vyvolat požár v troubě. 

Plastová pěna Vlivem vysoké teploty se může roztavit nebo 

znečistit tekutý výrobek, který je do ní zabalen. 

Dřevo Dřevo vysychá, pokud je používáno                            

v mikrovlnné troubě a může prasknout nebo se 

zlomit. 

 

NASTAVENÍ TROUBY 

Názvy prvků a vybavení trouby 

Vyjměte troubu a všechny materiály z obalu a komory 

trouby. 
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Trouba je dodávána s následujícím vybavením.  
 

1x Skleněný talíř   

1 x Prstenec otočného talíře    

1 x Návod k obsluze   
 

A) Kontrolní panel 

B) Otočný kříž 

C) Otočný prstenec 

D) Skleněný talíř 

E) Okénko  

F) Soustava dveří 

G) Soustava bezpečnostní blokace 

 

 

 

Stojan na grilování (používejte výhradně s funkcí 

grilování a umístěte na skleněném talíři). 

 

Instalace otočného talíře 
 

Náboj (odspoda) 

Skleněný talíř 

 

Otočný kříž 
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Otočný prstenec 

a. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem 

nahoru. Neomezujte pohyb talíře. 

b. Během vaření vždy používejte otočný talíř                  

a soustavu otočného prstence. 

c. Veškeré potravinové výrobky a nádobí vždy 

pokládejte na otočném talíři. 

d. Pokud se otočný talíř zlomí nebo praskne, 

obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. 

Instalace a připojení 

 Toto zařízení je určeno pro domácí použití. 

 Trouba je určena výhradně pro zabudování. 

Neumisťujte ji přímo na lince nebo uvnitř skříňky. 

 Postupujte v souladu s návodem pro instalaci. 

 Zařízení lze nainstalovat do nástěnné skříňky                       

o šířce 60 cm (minimálně 55cm hloubky a 85cm od 

podlahy). 

 Zařízení je vybaveno zástrčkou, kterou je třeba 

připojit ke správně nainstalovanému kontaktu se 

zemněním. 

 Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí 

uvedené na popisném štítku. 

 Instalaci kontaktu a výměnu napájecího kabelu 

musí vždy provádět příslušně kvalifikovaný 

elektrikář. Pokud po instalaci není přístupná 
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zástrčka, je třeba na straně instalace zajistit hlavní 

vypínač s mezerou mezi kontakty min. 3mm. 

 Nepoužívejte průchodky, rozdvojky ani 

prodlužovačky. Nadměrné zatížení může vyvolat 

požár. 

 

Odhalené povrchy mohou být během provozu 

horké.  
 

Návod pro instalaci 

Před instalací se důkladně seznamte s návodem. 

Elektrické připojení 

Trouba je vybavena zástrčkou, kterou je třeba připojit 

ke správně nainstalované zásuvce s uzemněním. 

Instalaci zásuvky a výměnu napájecího kabelu musí 

vždy provádět příslušně kvalifikovaný elektrikář, a na 

straně instalace je třeba zajistit hlavní vypínač                          

s mezerou mezi kontakty min. 3mm. Po zabudování 

nesmí být za zařízením zadní stěna. Minimální výška 

instalace: 85cm. Nezakrývejte ventilační a odvětrávací 

otvory. 

Pozor: 

Neblokujte ani neohýbejte napájecí kabel.  
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A. Zabudování 

 

 

 

 

 

 

B. Příprava skříňky 

1. Přečtěte si návod SPODNÍ PODLOŽKA SKŘÍŇKY, 

umístěte podložku na spodním povrchu skříňky. 

 

 

 

2. Udělejte značku na spodním povrchu skříňky                      

v souladu se vzorem "a" na podložce. 

 

3. Odstraňte spodní podložku skříňky a upevněte pant 

pomocí vrutu A. 

 

 

 

Vrut A 

Nosič 

Středová linka 

Vrut A 

 
Nosič 
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C. Instalace trouby 

Instalace trouby ve skříňce 

 

Ujistěte se, zda je zadní číst trouby zablokována na 

nosiči. 

Neblokujte ani neohýbejte napájecí kabel.  
 

 

Otevřete dveře a upevněte troubu do skříňky Vrutem B, 

v instalačním otvoru. 

 

Nosič 

Vrut B 

Instalační otvor 
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OBSLUHA TROUBY 

Mikrovlnná trouba funguje na principu moderního 

elektronického řízení, které umožňuje přizpůsobit 

parametry vaření očekáváním uživatele. 

Nastavení hodin 

Po zapnutí trouby se na displeji objeví číslice 0:00                    

a ozve se krátký zvukový signál. 

1. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“ dvakrát, číslice 

ukazující hodinu začnou blikat. 

2. Mačkejte „+” nebo „-” pro nastavení hodiny, 

hodnoty v rozsahu 0-23. 

 

Micro./Grill/Combi. 

 

Hmotnost/Doba rozmraz. 

Programovací tlačítka 

START/+30S./Potvrzení 

Časovač/Hodiny 

STOP /Zrušit 

Tlačítko pro otevření dveří 
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3. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“, číslice ukazující 

minuty začnou blikat. 

4. Mačkejte „+” nebo „-” pro nastavení minut, 

hodnota v rozsahu 0-59. 

5. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“, pro ukončení 

nastavení hodin. Značka ":" začne blikat; nastavení 

hodin bylo dokončeno. 

Pozor:  

1) Dokud hodiny nebudou nastaveny, nebudou fungovat 

po připojení k napájení. 

2) Během nastavování hodin, pokud zmáčknete „STOP 

/Zrušit", trouba se automaticky vrátí k předchozímu 

nastavení. 

Ohřívání v mikrovlnné troubě 

1. Zmáčkněte „Micro./Grill/Combi." jednou, na 

displeji se zobrazí „P100”. 

2. Zmáčkněte "Micro./Grill/Combi." pro nastavení 

času nebo zmáčkněte "+ nebo — " pro zvolení 

výkonu mikrovln 100% až 10%. Na displeji se 

postupně zobrazí "P100", "P80", "P50", "P30", 

"P10". 

3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro 

potvrzení. 

4. Zmáčkněte " + nebo - " pro zvolení doby ohřevu. 

(Nastavení času v rozmezí 0:05- 95:00.) 
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5. Zmáčkněte "START/+30s./ Potvrzení" pro zahájení 

vaření. 

POZOR: Regulace času otočným tlačítkem s přesností 

v následujících rozmezích: 

0---1 min :  5 sekund 

1---5 min :  10 sekund 

5---10min :  30 sekund 

10---30min : 1 minuta 

30---95min :  5 minut 

Tabulka výkonu mikrovln 

Výkon 

mikrovln 

100% 80% 50% 30% 10% 

Displej P100 P80 P50 P30 P10 

Funkce Grill or Combi 

Zmáčkněte „Micro./Grill/Combi." jednou, na LED 

displeji se zobrazí „P100”, zmáčkněte 

Micro./Grill/Combi." pro nastavení času nebo 

zmáčkněte "+ nebo - " pro zvolení požadovaného 

výkonu, displej zobrazí "G" "C-1" nebo "C-2". 

Následně zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro 

potvrzení a následně nastavte dobu vaření v rozsahu 

0:05 až 95:00. Opět zmáčkněte „START/+30s./ 

Potvrzení” pro zahájení vaření. 
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Příklad: Pokud chcete použít 55% výkonu mikrovln                 

a 45% výkonu grilu (C-l) pro ohřívání po dobu                      

10 minut, můžete zapnout troubu provedením 

následujících kroků. 

 

1. Zmáčkněte „Micro./Grill/Com“ jednou, na displeji 

se zobrazí "P100". 

2. Dále mačkejte " Micro./Grill/Combi.", dokud se na 

obrazovce neobjeví "C-1". 

3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro 

potvrzení. 

4. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení doby vaření, 

dokud se neobjeví hodnota "10:00". 

5. Zmáčkněte " START/+30s./Potvrzení" pro zahájení 

vaření. 

Kombinované vaření - návod: 

Program Displej Výkon 

mikrovln 

Výkon grilu 

Gril G 0% 100% 

Combi. 1 C-1 55% 45% 

Combi. 2 C-2 36% 64% 

Poznámka: Po uplynutí poloviny doby grilování 

uslyšíte dvojitý zvukový signál - je to normální. Pro 

dosažení lepšího výsledku grilování musíte otočit 

pokrm, zavřít dveře a zmáčknout 
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"START/+30s./Potvrzení" pro pokračování. V případě, 

že neprovedete žádné další úkony, trouba automaticky 

obnoví provoz. 

Rozmrazování, dle hmotnosti 

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" jednou, 

na displeji se zobrazí "dEF1". 

2. Zmáčkněte „+ nebo - " pro zvolení hmotnosti 

výrobku, rozsah hodnot 100-2000g. 

3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení 

vaření.  

Rozmrazování dle času 

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" 

dvakrát, na displeji se zobrazí "dEF2". 

2. Zmáčkněte „+ nebo - " pro zvolení doby trvání, 

maximálně 95 minut. 

3. Zmáčkněte " START/+30s./Potvrzení" pro zahájení 

vaření. 

Několikafázové vaření 

Lze nastavit maximálně dvě fáze vaření. Pokud jedna               

z fází zahrnuje rozmrazování, tuto funkci je třeba 

nastavit na začátek. Po každé fázi se ozve zvukový 

signál, načež začne druhá fáze.  

Poznámka: Funkci "Auto menu" nelze použít během 

vícefázového programu. 
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Příklad: pokud chcete rozmrazovat výrobek po dobu                

5 minut a následně vařit po dobu 7 minut pomocí 

mikrovln 80%, proveďte následující kroky: 

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" 

dvakrát, na displeji se zobrazí "dEF2". 

2. Zmáčkněte "+ nebo -" pro nastavení doby 

rozmrazování na 5 minut; 

3. Zmáčkněte „Micro./Gril/Combi." jednou, na 

displeji se zobrazí "P100". 

4. Zmáčkněte "+ nebo -" pro zvolení výkonu 

mikrovln, tedy do doby, až se objeví symbol "P80"; 

5. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro 

potvrzení, na LED displeji se zobrazí "P80". 

6. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení doby vaření              

7 minut; 

7. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení 

vaření. 

Časovač 

1. Zmáčkněte „Časovač/Kuchyňské hodiny“ jednou, 

LED displej zobrazí 00:00. 

2. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení správné doby 

trvání (maximální doba vaření činí 95 minut).  

3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení 

nastavení; kontrolka časovače bude podsvícená. 
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4. Když doba trvání vyprší, kontrolka se vypne                      

a uslyšíte pětkrát zvuk zvonku. 

Pokud byly nastaveny hodiny (24-hodinový systém), na 

displeji se zobrazí aktuální hodina.  

Poznámka: Funkce kuchyňského časovače funguje 

nezávisle na systému 24-hodinových hodin. 

Auto Menu 

 V pohotovostním stavu mačkejte "+ nebo -" pro 

zvolení Menu od "A-1" do "A-8". 

 Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení 

zvoleného Menu. 

 Mačkejte "+ nebo -" pro zvolení hmotnosti výrobku. 

 Zmáčkněte " START/+30s./Potvrzení" pro zahájení 

vaření. 

 Po ukončení vaření uslyšíte 5-krát zvukový signál. Na 

LED displeji se zobrazuje "0:00". Pokud byly 

nastaveny hodiny, na displeji se zobrazí aktuální 

hodina. 
Tabulka Menu: 

Nabídka/Menu Hmotnost Displej 

A-1 

Pizza 

200 g 200 

400 g 400 

A-2 

Maso 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-3 

Zelenina 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 
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A-4 

Těstoviny 

50g (studená voda 450 ml) 50 

100g(studená voda 800 ml) 100 

A-5 

Brambory 

200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A-6 

Ryby 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-7 

Nápoje 

1 šálek (120 ml) 1 

2 šálky (240 ml) 2 

3 šálky (360ml) 3 

A-8 

Popcorn 

50 g 50 

100 g 100 

Rychloohřev 

1. V pohotovostním režimu zmáčkněte "START/+30s. 

/Potvrzení" pro ohřev po dobu 30 vteřin při výkonu 

100%. Každé další zmáčknutí prodlouží dobu                    

o 30 vteřin. Maximální doba vaření činí 95 minut. 

2. Během ohřevu/grilování/kombinovaného vaření                 

a rozmrazování zmáčkněte "START/+30s./ 

Potvrzení" pro prodloužení doby trvání. 

3. V pohotovostním režimu zmáčkněte „V” pro 

nastavení doby vaření s výkonem mikrovln 100%, 

následně zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro 

zahájení vaření. 

Poznámka: Pro funkci Auto Menu a rozmrazování dle 

hmotnosti nemůžete prodloužit dobu trvání mačkáním 

"START/+30s./Potvrzení". 
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Dětská pojistka 

Blokace: V pohotovostním stavu zmáčkněte 

"STOP/Zrušit" na dobu 3 vteřin; zvukový signál potvrdí 

zapnutí blokace/pojistky a zobrazí se aktuální čas, 

pokud byly nastaveny hodiny. V ostatních případech se 

na displeji objeví "0:00".  

Sejmutí blokace: Pokud je blokace aktivní, zmáčkněte 

"STOP/Zrušit" na dobu 3 vteřin, zvukový signál oznámí 

vypnutí blokace. 

Kontrola nastavení 

Během ohřevu, grilování a kombinovaného vaření 

zmáčkněte „Micro./Grill/Combi.“ – aktuální úroveň 

výkonu se zobrazí na dobu 2-3 vteřin. Během vaření 

zmáčkněte "Časovač/hodiny" pro zobrazení aktuálního 

času. Displej zobrazí čas na dobu 2-3 vteřin. 

Specifikace 

1. Pokud během vaření dojde k otevření dveří, 

zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro obnovení 

vaření; 

2. Pokud byl zvolen program a po dobu 5 minut 

nebude použito tlačítko "START/+30s./Potvrzení", 

zobrazí se aktuální čas a nastavení bude zrušeno. 

3. Zvukový signál zazní výhradně po úspěšném 

zmáčknutí. 
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Otevření dveří trouby  

Zmáčkněte spodní tlačítko   na panelu pro otevření 

dveří. 

Odstraňování závad 

Normální jevy 

Mikrovlnná trouba 

ruší televizní příjem 

Rádiový a televizní příjem může být rušen, 

pokud trouba pracuje - podobně, jako v případě 

jiných spotřebičů, jako je mixér, vysavač nebo 

elektrický větrák. Jedná se o normální jev. 

Trouba svítí slabě V případě vaření s nízkým výkonem mikrovln 

může být světlo slabé. Je to normální. 

Na dveřích se 

hromadí pára, horký 

vzduch uniká 

větracími otvory 

Během vaření může z jídla unikat pára. Větší 

část páry uniká skrze větrací otvory. Určitá část 

páry se ale může hromadit na chladném místě, 

jako jsou např. dveře trouby. Je to normální. 

Trouba byla náhodně 

zapnuta, aniž by se 

uvnitř nacházely 

nějaké výrobky. 

Nezapínejte zařízení, pokud se uvnitř 

nenacházejí potraviny. Je to velmi nebezpečné. 

 

Závada Možný důvod Odstranění 

Troubu nelze spustit.  (1) Napájecí kabel 

není správně připojen 

k zásuvce. 

Vytáhněte zástrčku a po 

10 vteřinách ji zasuňte 

zpátky. 

 (2)Vyhořelá pojistka 

nebo zafungoval 

bezpečnostní vypínač. 

Vyměňte pojistku nebo 

přepněte vypínač 

(opravu provádí pouze 

servis naší firmy). 



 

 
 

60 CZ 

 (3) Vadná zásuvka. Zkontrolujte zásuvku 

pomocí jiných 

elektrických spotřebičů. 

Trouba nehřeje.  (4)Dveře nejsou 

správně zavřené. 

Zavřete správně dveře. 

Skleněný otočný talíř 

dělá  během provozu 

trouby hluk  

 (5)Špinavá souprava 

otočného prstence a 

dno trouby. 

Přečtěte si: informace 

ohledně čištění 

špinavých částí  
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento 

výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt 

ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického                       

a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace 

tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním 

důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by 

jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto 

výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto 

výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby 

pro likvidaci domovního 

 

 

 

 

 


