
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD NA OBSLUHU 

PMD 17 BiX



Vážený zákazník, 
ďakujeme, že ste kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte 
si všetky pokyny v tomto návode.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Odporúčania:
Pred inštaláciou a ovládaním tejto mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tieto inštrukcie.
Nižšie si zapíšte sériové číslo, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Je nevyhnutné, aby ste si tento 
návod na použitie uschovali, aby ste ho mohli používať i v budúcnosti. Ak chcete spotrebič predať, odovzdať 
ďalšiemu majiteľovi, alebo keď sa budete sťahovať, vždy sa presvedčte, že je k spotrebiču priložený tento 
návod na použitie, aby sa aj nový vlastník mohol oboznámiť s používaním spotrebiča a príslušným varovaním.

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU OŽIARENIU MIKROVLNNOU 
ENERGIOU

(a) V žiadnom prípade nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami – používanie rúry s otvorenými dvierkami 
môže mať za následok ožiarenie zdraviu škodlivou energiou. Nevyradzujete z činnosti a nemanipulujte 
s bezpečnostnými uzávermi dvierok rúry.

(b) Pozor na vniknutie cudzích predmetov do priestoru medzi čelnými plochami rúry a dvierkami rúry; pozor 
na znečistenie tohto priestoru zvyškami čistiacich prostriedkov popr. pripravovaných potravín.

(c) VAROVANIE: V prípade poškodenia dvierok rúry alebo tesnenia dvierok sa nesmie rúra používať, a to až do 
jej opravy pracovníkom so zodpovedajúcou kvalifi káciou.

POZNÁMKA:
Ak nie je spotrebič udržiavaný v čistote a dobrom stave, môže sa povrch poničiť a ovplyvniť tak životnosť 
spotrebiča a spôsobiť vážnu nehodu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia osôb alebo explózie mikrovlnnej 
energie pri použití spotrebiča, dodržujte bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. Varovanie: Tekutiny ani iné potraviny nesmiete ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli 

explodovať.
2. Varovanie: Vykonávať servis alebo opravu vyžadujúcu demontáž akéhokoľvek krytu chrániaceho pred 

mikrovlnným žiarením je nebezpečné pre kohokoľvek iného než kvalifi kovaného servisného technika.
3. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča nebezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám pri nesprávnom používaní. 
Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, 
ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

4. Uchovávajte spotrebič aj prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Používajte iba kuchynské náčinie a nádoby vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať z nej prípadné zvyšky potravín.
7. Prečítajte si a dodržujte nasledujúce: „OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU OŽIARENIU MIKROVLNNOU 

ENERGIOU“
8. Pri ohreve pokrmov v plastových alebo papierových nádobách proces sledujte, aby nedošlo k vznieteniu.



SK - 3

 08/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

9. Ak zaznamenáte dym, spotrebič vypnite a odpojte od zdroja energie a nechajte dvierka zavreté, aby sa 
prípadné plamene udusili.

10. Neprehrievajte pokrmy.
11. Nepoužívajte vnútorný priestor mikrovlnnej rúry na skladovanie.
 Neskladujte v rúre potraviny, ako sú chlieb, sušienky a pod.
12. Z papierových a plastových vreciek pred ich vložením do rúry odstráňte drôtené sponky.
13. Inštalujte alebo umiestnite rúru podľa dodávaných inštalačných pokynov.
14. Vajcia v škrupine a natvrdo uvarené vajcia v rúre neohrievajte, pretože môžu explodovať, a to aj po ukončení 

ohrevu.
15. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo podobných priestoroch, ako sú:
 – zamestnanecké kancelárie v obchodoch, kancelárie alebo iné podobné priestory;
 – rodinné penzióny, malé hotely, motely alebo iné podobné ubytovacie zariadenia;
 – farmy;
 – ubytovacie zariadenia bed&breakfast.
16. Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom alebo obdobne 

kvalifi kovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
17. Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič vonku.
18. Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
19. Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky zariadenia vysoká. Vonkajší povrch rúry sa môže 

počas použitia zahrievať. Udržujte prívodný kábel mimo dosahu horúcich plôch, nezakrývajte ventilačné 
otvory.

20. Nenechávajte kábel visieť cez okraj pultu alebo sa dotýkať horúcich povrchov.
21. Ak nebudete rúru udržiavať čistú, môže dôjsť k narušeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť 

životnosť spotrebiča a možno následne spôsobiť vznik nebezpečnej situácie.
22. Obsah detských fl iaš a pohárov s detskými pokrmami pred ich podávaním dobre premiešajte alebo 

pretrepte a skontrolujte ich teplotu.
23. Ohrev nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorený eruptívny var, preto pri manipulácii 

s nádobami dávajte pozor.
24. Tento spotrebič nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 

schopnosťami (vrátane detí), alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí bez zodpovedajúceho 
dozoru alebo pokynov na použitie prístroja poskytnutých osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

25. Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
26. Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládačom.
27. Dotykové plochy sa môžu počas použitia zahrievať.
 Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo, že sa takých plôch budú dotýkať.
28. Nepoužívajte na čistenie ani v blízkosti rúry parné čističe.
29. Počas prevádzky sa môže spotrebič zahrievať. Nedotýkajte sa tepelných častí rúry.
30. Používajte iba tepelnú sondu vhodnú pre túto mikrovlnnú rúru (pre rúry s možnosťou použitia tepelnej 

senzorickej sondy.)
31. VAROVANIE: Spotrebič aj jeho dotykové plochy sa môžu počas použitia zahrievať. Nedotýkajte sa tepelných 

častí rúry. Deti mladšie ako 8 rokov by mali byť v blízkosti spotrebiča pod dozorom.
32. Mikrovlnná rúra sa otvára tlačidlom dvierok alebo ťahaním za držadlo dvierok.
33. Povrch skrinky sa môže taktiež zahrievať.

POZORNE SI JE PREČÍTAJTE A PRÍRUČKU ULOŽTE NA NESKORŠIE POUŽITIE
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Aby ste zabránili zraneniu: Inštrukcie o uzemnení

NEBEZPEČENSTVO
Úraz elektrickým prúdom Nedotýkajte sa žiadnych vnútorných komponentov rúry, hrozí riziko 
úrazu alebo aj smrti. Nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE!
Riziko úrazu elektrickým prúdom
Nesprávne použitie uzemnenej zásuvky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nezapájajte spotrebič do sieťovej zásuvky, ak nie je správne inštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade zlyhania alebo poruchy zníži uzemnenie riziko úrazu elektrickým 
prúdom zaistením menšieho odporu elektrického prúdu.
Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacím vodičom a zástrčkou. Zástrčka musí byť 
zapojená iba do riadne uzemnenej a inštalovanej zásuvky.

Kontaktujte kvalifi kovaného elektrikára alebo servisného technika, ak ste neporozumeli správne inštrukciám 
o uzemnení alebo máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený.
Ak musíte použiť predlžovací kábel, používajte iba 3-kolíkový predlžovací kábel.

1. Krátky prívodný kábel je poskytovaný zámerne, aby sa predišlo riziku poškodenia spôsobeného zamotaním 
alebo spadnutím cez dlhý kábel.

2. Ak použijete dlhý kábel alebo predlžovací kábel:
1) Uvedený výkon použitého kábla alebo predlžovacieho kábla musí byť rovnaký alebo vyšší než elektrický 

výkon zariadenia.
2) Predlžovací kábel musí byť uzemnený pomocou 3-kolíkovej zásuvky.
3) Ak je použitý dlhý prívodný kábel, uistite sa, že kábel nevisí cez okraj pracovnej dosky alebo stola, aby zaň 

nemohlo dieťa zatiahnuť alebo cez slučku spadnúť.
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ČASŤ 2: POPIS PRÍSTROJA

A

BCD
E

F

G
H

A) Ovládací panel
B) Hriadeľ pre otočný tanier
C) Vodidlo otočného taniera
D) Sklenený otočný tanier
E) Priezorové okno dvierok
F) Dvierka
G) Bezpečnostná zámka dvierok
H) Grilovací rošt



SK - 6

 08/2014Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

Vyberte rúru z prepravného obalu a odstráňte z rúry všetok obalový materiál. Mikrovlnná rúra je dodávaná 
s nasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený otočný tanier
Vodidlo otočného taniera
Návod na obsluhu
Grilovací rošt

Inštalácia otočného taniera

Výrez na hriadeľ (v spodnej časti)

Sklenený 
otočný tanier

Vodidlo 
otočného taniera

Hriadeľ otočného taniera

Nikdy nevkladajte tanier hore nohami. Sklenený otočný tanier nesmie byť nikdy blokovaný.
Počas použitia rúry vždy používajte ako sklenený otočný tanier, tak aj vodidlo taniera.
Pri použití rúry musia byť všetky potraviny aj riad vždy umiestnené na sklenenom otočnom tanieri.
Ak sú sklenený otočný tanier alebo vodidlo taniera rozbité alebo prasknuté, obráťte sa na autorizovaný servis 
a požiadajte o výmenu.

Inštalácia a zapojenie

1. Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
2. Táto mikrovlnná rúra je vhodná na inštaláciu ako vstavba. Nie je určená na použitie na pracovnej doske 

kuchyne alebo v kuchynskej skrinke.
3. Prečítajte si takisto aj špeciálne inštrukcie na inštaláciu.
4. Spotrebič môže byť inštalovaný do skrinky pre vstavbu s rozmermi: 60 cm šírka (aspoň 55 cm hĺbka 

a 85 cm od podlahy.
5. Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
6. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi.
7. Zásuvku a prívodný kábel smie vymieňať iba kvalifi kovaná osoba. Ak už zástrčka viac nespĺňa nasledujúcu 

inštaláciu, musí byť inštalovaný pólové odpájacie zariadenie na inštalačnej strane s kontaktným priestorom 
aspoň 3 mm.

8. Nepoužívajte adaptéry, rozvodky alebo predlžovacie káble. Preťaženie môže spôsobiť vznik požiaru.
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Dostupné povrchy sa môžu počas použitia zahrievať.   

Pokyny na inštaláciu
Pred inštaláciou tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.

Uvedomte si, prosím:

Elektrické zapojenie

Spotrebič je vybavený zástrčkou a musí byť pripojený iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke. Zásuvku aj 
prívodný kábel smie vymieňať iba kvalifi kovaná osoba a podľa platných nariadení.
Ak už zástrčka viac nespĺňa nasledujúcu inštaláciu, musí byť inštalovaný pólové odpájacie zariadenie na 
inštalačnej strane s kontaktným priestorom aspoň 3 mm.
Skriňa, do ktorej sa vkladá mikrovlnná rúra, nesmie mať zadnú stenu za spotrebičom.
Minimálna výška pre inštaláciu: 85 cm.
Nezakrývajte ventilačné otvory a odsávacie štrbiny.

POZNÁMKA:
Nestúpajte ani neohýbajte napájací kábel.

Vstavanie 

A. Nábytok pre vstavbu

POZNÁMKA:
Šablóna na držiak a spodnú časť nie je potrebná, ak je inštalácia vykonávaná podľa vyššie uvedeného.
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POZNÁMKA:
Šablóna na držiak a spodnú časť je potrebná, ak je inštalácia vykonávaná podľa vyššie uvedeného.

B. Príprava skrinky
1. Prečítajte si inštrukcie na šablóne pre spodnú časť skrinky, vložte šablónu na miesto inštalácie rúry.
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2. Vyznačte si na doske skrinky bod „a“ podľa šablóny.

Os

Skrutka A

Držiak

3. Odstráňte šablónu a zaistite držiak pomocou skrutky A.

Skrutka A

Držiak

C. Inštalácia rúry
4. Inštalácia rúry do skrinky
 - Uistite sa, že sa zadná časť dotýka držiaka.
 - Prívodný kábel neohýbajte ani inak nepoškodzujte.

držiak
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5. Otvorte dvierka, zaistite v skrinke pomocou skrutky B do inštalačného otvoru.
 Potom upevnite plastový kryt rámu do inštalačného otvoru.

Skrutka B
Inštalačný otvor
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ČASŤ 4: ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

RIAD

VAROVANIE!
Riziko vzniku úrazu
Vykonávať servis alebo opravu vyžadujúcu demontáž akéhokoľvek krytu chrániaceho pred 
mikrovlnným žiarením je nebezpečné pre kohokoľvek iného než kvalifi kovaného servisného technika.

RIAD
Prečítajte si časť návodu „Materiály vhodné a nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre“.
Existuje nekovový riad, ktorý nie je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, môžete taký 
riad otestovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry 1 šálkou (250 ml) studenej vody a vložte spolu 
s testovanou nádobou do rúry.

2. Zapnite rúru na maximálny výkon na 1 minútu.
3. Skontrolujte testovanú nádobu. Ak je prázdna nádoba horúca, nepoužívajte ju v mikrovlnnej rúre.
4. Nenastavujte viac ako 1 minútu.

Materiály vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
Dôležité: Pri všetkých materiáloch dodržujte inštrukcie od výrobcu.

Materiál Poznámka
Hliníková fólia Iba ako ochrana. Malé, rovnako veľké kúsky hliníkovej fólie sa môžu použiť ako 

ochrana tenkých kúskov mäsa pred prehriatím. Uistite sa, že sa žiadny kúsok fólie 
nedotýka stien mikrovlnnej rúry, lebo v opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k iskreniu. Bezpečná vzdialenosť od stien mikrovlnnej rúry je aspoň 2,5 cm.

Guľatý tanier vhodný 
do mikrovlnnej rúry 
(príslušenstvo)

Okraj takého taniera musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne 
použitie môže spôsobiť aj rozbitie otočného taniera.

Taniere a riad Iba také, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry. Dodržujte inštrukcie od výrobcu 
takého riadu. Nepoužívajte prasknutý alebo naštrbený riad.

Poháre Vždy odstráňte viečko. Používajte iba na ohrev jedla tak, aby bol obsah tak akurát 
horúci cez celý obsah. Väčšina pohárov alebo fl iaš nie je teplovzdorná a môžu sa 
rozbiť.

Sklenený riad Iba také, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Uistite sa, že neobsahuje 
žiadne kúsky kovu. Nepoužívajte prasknutý alebo naštrbený riad.

Vrecká do rúry Používajte také bez kovových svoriek na utesnenie. Pomocou noža alebo nožníc 
vytvorte niekoľko otvorov, aby mohla para voľne unikať.

Papierové taniere 
a šálky

Iba na veľmi krátky ohrev Nenechajte rúru bez dozoru, ak je v prevádzke.
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Materiál Poznámka
Papierové utierky Môžu sa použiť na ohrev jedla a absorpciu oleja a tuku. Iba na veľmi krátky ohrev 

a za stáleho dohľadu procesu ohrevu.
Papier na pečenie Použite len ako ochranu proti rozstrieknutiu alebo na zakrytie pri varení v pare.
Plastový riad Dodržujte inštrukcie od výrobcu takého riadu. Taký riad musí obsahovať 

odporúčania pre použitie v mikrovlnnej rúre. Niektoré plastové nádoby môžu 
zmäknúť, keď sa ich obsah zahreje. Vytvorte otvory, štrbiny alebo vzduchové otvory 
na hotových pokrmoch s plastovou fóliou, dodržujte pokyny od výrobcu takého 
pokrmu.

Potravinová fólia Používajte na zakrytie potravín, aby ste pri príprave zabránili nežiaducemu úniku 
vlhkosti. Uistite sa, že sa taká fólia nedostane do kontaktu s potravinami.

Voskový papier Použite len ako ochranu proti rozstrieknutiu a uchovanie vlhkosti.

Materiály nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
Materiál Poznámka
Hliníkové tácky Môžu spôsobiť iskrenie. Preložte na riad vhodný do mikrovlnnej rúry.
Nádoby z kartónu 
s kovovými časťami

Môžu spôsobiť iskrenie. Preložte na riad vhodný do mikrovlnnej rúry.

Kovový riad alebo 
riad s kovom

Kov chráni potraviny pred mikrovlnami. Kovové zakončenia môžu spôsobiť iskrenie.

Kovové svorky Môžu spôsobiť iskrenie, ktoré otáčaním môže spôsobiť až vznik požiaru vnútri rúry.
Papierové vrecká Môžu spôsobiť vznik požiaru vnútri rúry.
Plastová pena Plastová mena sa môže vplyvom vysokej teploty roztaviť alebo kontaminovať 

tekutinu vnútri nádoby.
Drevo Keďže sa drevo vysúša po použití v mikrovlnnej rúre, tak môže prasknúť alebo sa 

rozbiť.
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ČASŤ 5: POKYNY NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY

Táto mikrovlnná rúra je vybavená moderným elektronickým ovládaním na nastavenie parametrov prípravy, 
aby ste tak dosiahli najlepšie výsledky prípravy potravín.

1. Nastavenie hodín
Po zapojení zástrčky prívodného kábla do sieťovej zásuvky sa na displeji zobrazí „0:00“ a zaznie raz zvukový 
signál.
1) Stlačte dvakrát tlačidlo „Minútka/Hodiny“ a číslice hodín sa rozblikajú.

2) Otočným ovládačom „ “ nastavte hodiny v rozmedzí od 0--23.
3) Stlačte tlačidlo „Minútka/Hodiny“ a číslice minút sa rozblikajú.

4) Otočným ovládačom „ “ nastavte minúty v rozmedzí od 0--59.
5) Stlačte opäť tlačidlo „Minútka/Hodiny“ na dokončenie nastavenia. „:“ sa rozbliká.

POZNÁMKA:
1) Ak nie sú nastavené hodiny, nebude funkcia hodiny aktívna pri napájaní rúry.
2) Ak počas procesu nastavenia hodiny nestlačíte v  priebehu 1 minúty žiadne tlačidlo, rúra sa 

automaticky vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Mikrovlnné varenie
1) Stlačte raz tlačidlo „Mikrovlny“ a na displeji sa zobrazí „P100“.
2) Opakovane stlačte tlačidlo „Mikrovlny“ alebo otočte ovládačom „ “ a vyberte výkon mikrovĺn „P100“, 

„P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.

4) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas prípravy. (Čas prípravy môžete nastaviť od 0:05-95:00.)
5) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon 100 % 80% 50% 30% 10%
Displej P100 P80 P50 P30 P10

3. Grilovanie
1) Stlačte raz tlačidlo „ Grill / Combi.“ a na displeji sa zobrazí „G“.
2) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.

3) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas prípravy. (Čas prípravy môžete nastaviť od 0:05-95:00.)
4) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

POZNÁMKA:
Po uplynutí asi polovice času prípravy zaznie dvakrát zvukový signál; ide o normálny jav. 
Na dosiahnutie lepších výsledkov grilovania treba potraviny otočiť, potom zatvorte dvierka a stlačte 
tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na pokračovanie v príprave. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude 
rúra ďalej pokračovať v príprave.
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4. Kombinovaná prevádzka
1) Stlačte raz tlačidlo „ Grill / Combi.“ a na displeji sa zobrazí „G“.

2) Stlačte tlačidlo „Grill / Combi.“ ešte raz alebo otočte ovládačom „ “ a vyberte výkon kombinovanej 
prípravy „C-1 (55 % mikrovlnného výkonu + 45 % grilovanie)“ alebo „C-2 (36 % mikrovlnného výkonu + 
64 % grilovanie)“.

3) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.

4) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas prípravy. (Čas prípravy môžete nastaviť od 0:05-95:00.)
5) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

5. Rýchla príprava
1) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na okamžité spustenie rúry pri 100 % 

výkone na 30 sekúnd.
 Každým stlačením predĺžite čas o 30 sekúnd. Maximálny čas ohrevu je 95 minút.
2) Počas mikrovlnnej prípravy, grilovania, kombinovanej prípravy a rozmrazovania podľa času stlačte tlačidlo 

„Štart/ +30 Sec./Potvrdení“ na predĺženie času prípravy.

3) V pohotovostnom režime otočte ovládačom „ “ doľava na nastavenie času prípravy. Stlačte tlačidlo 
„Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry. Rúra sa spustí na 100 % výkon.

POZNÁMKA:
V režime automatickej prípravy alebo rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné čas prípravy predĺžiť 
stlačením tlačidla „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“.

 

6. Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1) Stlačte raz tlačidlo „Weight Defrost“ a na displeji sa zobrazí „dEF1“.

2) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas rozmrazovania. Môžete nastaviť rozmedzie hmotnosti od 
100 – 2000 g.

3) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

7. Rozmrazovanie podľa času
1) Stlačte raz tlačidlo „Time Defrost“ a na displeji sa zobrazí „dEF2“.

2) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas prípravy.
3) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

8. Varenie vo fázach
Môžete nastaviť maximálne dve fázy prípravy. Ak je jedna fáza rozmrazovanie, treba ju zvoliť ako prvú fázu. 
Zvuková signalizácia zaznie vždy na konci každej fázy a ďalšia začne.

POZNÁMKA:
Funkcie automatickej prípravy nie je možné zvoliť do tejto prípravy.
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Príklad: Ak chcete rozmrazovať potraviny na 5 minút, potom variť pri 80 % výkonu mikrovĺn počas 7 minút. 
Postupujte nasledovne:
1) Stlačte raz tlačidlo „Time Defrost“ a na displeji sa zobrazí „dEF2“.

2) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas rozmrazovania 5 minút.
3) Stlačte raz tlačidlo „Mikrovlny“.

4) Otočte ovládačom „ “ a vyberte 80 % výkon mikrovĺn, na displeji sa zobrazí „P80“.
5) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.

6) Otočte ovládačom „ “ a nastavte čas prípravy 7 minút.
7) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.

9. Minútka
1) Stlačte raz tlačidlo „Minútka/Hodiny“ a na displeji sa zobrazí 00:00.

2) Otočte ovládačom „ “ na vloženie času minútky. (Maximálny čas minútky je 95 minút.)
3) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.
4) Hneď ako je minútka na konci, zmizne indikátor z displeja. Zaznie 5-krát zvukový signál.
 Ak boli nastavené hodiny (v 24-hodinovom režime), zobrazí sa na LED displeji aktuálny čas.

POZNÁMKA:
Minútka je odlišná od 24-hodinového režimu. Minútka je iba minútka.

10. Detská zámka
Aktivácia: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „Stop / Vymazať“ asi na 3 sekundy, zaznie dlhý zvukový 
signál, ktorý oznamuje, že je funkcia detskej zámky aktívna a na displeji sa zobrazí aktuálny čas alebo „ “.
Deaktivácia: Na deaktiváciu detskej zámky stlačte tlačidlo „Stop / Vymazať“ asi na 3 sekundy, zaznie dlhý 
zvukový signál, ktorý oznamuje, že je funkcia detskej zámky zrušená.

11. Zobrazenie informácií
1) V režime prípravy mikrovlnami, grilovania a kombinovanej prípravy stlačte tlačidlo „Mikrovlny“, na displeji 

sa na 2 – 3 sekundy zobrazí aktuálny výkon.
2) Počas prípravy stlačte tlačidlo „Minútka/Hodiny“ na zobrazenie aktuálneho času.
 Tento sa zobrazí na 2 – 3 sekundy.

12. Automatická príprava
1) V pohotovostnom režime otočte ovládač „ “ doprava a vyberte menu automatickej prípravy od „A-1“ 

do „A-8“.
2) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na potvrdenie.

3) Otočte ovládačom „ “ a nastavte hmotnosť potravín.
4) Stlačte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ na spustenie rúry.
5) Po dokončení prípravy zaznie 5-krát zvukový signál.
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Tabuľka automatickej prípravy:

Menu Hmotnosť Displej

A-1 Pizza
200 g 200
400 g 400

A-2 Mäso
250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-3 Zelenina
200 g 200
300 g 300
400 g 400

A-4 Cestoviny
50 g (so 450 ml studenej vody) 50

100 g (so 800 ml studenej vody) 100

A-5 Zemiaky
200 g 200
400 g 400
600 g 600

A-6 Ryby
250 g 250
350 g 350
450 g 450

A-7 Nápoj
1 šálka (120 ml) 1
2 šálky (240 ml) 2
3 šálky (360ml) 3

A-8 Popcorn
50 g 50

100 g 100

13. Špecifi kácie
1) Zvukový signál zaznie vždy raz pri otočení ovládača na začiatku.
2) Tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ sa musí stlačiť na pokračovanie v príprave, ak ste otvorili dvierka 

počas prípravy.
3) Hneď ako bol program nastavený a nestlačíte tlačidlo „Štart/ +30 Sec./Potvrdenie“ do 1 minúty. Zobrazí 

sa aktuálny čas. Nastavenie sa zruší.
4) Každé správne stlačenie tlačidla je sprevádzané zvukovým signálom, nesprávne stlačenie nie.
5) Zvukový signál zaznie 5-krát, aby vás upozornil na koniec prípravy.
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ČASŤ 6: ÚDRŽBA A ČISTENIE

Uistite sa, že pred začatím čistenia je prívodný kábel vytiahnutý zo sieťovej zásuvky.

1. Po každom použití utrite vnútorný priestor rúry mierne navlhčenou hubkou a utrite do sucha.
2. Príslušenstvo rúry umývajte v teplej vode s trochou bežného prostriedku na umývanie riadu.
3. Rám dvierok, tesnenie a okolité plochy dôkladne čistite čistou hubkou navlhčenou v teplej vode.
4. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky alebo ostré kovové predmety na  čistenie priezorového okna 

dvierok, môže dôjsť k poškrabaniu povrchu, čo môže viesť až k rozbitiu priezorového okna.
5. Tip pre čistenie --- steny vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry sa ľahko vyčistia Polovicu citróna vložte 

do misky, pridajte 300 ml vody a zapnite rúru na 100 % mikrovlnný výkon na 10 minút. Utrite steny čistou 
mäkkou utierkou.
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ČASŤ 7: PRED TÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Normálny
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje 
príjem TV.

Príjem rádia a TV môže byť rušený spustením mikrovlnnej rúry. 
Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, 
ako je mixér, vysávač a elektrický vysúšač vlasov.
Ide o normálny jav.

Svetlo vnútri rúry sa stlmilo. Pri prevádzke rúry s nízkym napätím sa môže osvetlenie rúry 
stlmiť. Ide o normálny jav.

Para na dvierkach, horúci vzduch 
stúpa z ventilačných otvorov.

Počas prípravy sa môže z jedla uvoľňovať para.  Väčšina unikne 
práve ventilačným otvorom. Ale niektorá sa môže zrážať na 
chladnejších častiach rúry, na dvierkach. Ide o normálny jav.

Rúra sa omylom spustila 
bez vložených potravín.

Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi 
nebezpečné.

Problém Možná príčina Náprava
Rúru nie je možné 
spustiť.

(1)   Zástrčka prívodného kábla nie 
je zapojená riadne do sieťovej 
zásuvky.

Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. 
Po 10 sekundách znovu zapojte zástrčku 
do sieťovej zásuvky.

(2) Poistka je vyhoretá alebo 
poistka obvodu je rozbitá.

Vymeňte poistku alebo resetujte poistku 
obvodu (opravu smie vykonávať iba 
kvalifi kovaná osoba).

(3) Problémy so zásuvkou. Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra nehreje. (4) Dvierka nie sú správne 

zatvorené.
Zatvorte dvierka.

Sklenený otočný 
tanier vydáva pri 
prevádzke zvláštny 
zvuk.

(5) Spodná časť taniera a hriadeľ sú 
špinavé.

Prečítajte si časti o čistení mikrovlnnej rúry 
a vyčistite špinavé časti.
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ČASŤ 8: TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: PMD 17 BiX
Menovité napätie: 230 V – 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlny): 1050 W
Menovitý výkon (mikrovlny): 700 W
Menovitý príkon (gril): 1000 W
Kapacita rúry: 17 l
Priemer otočného taniera: Ø 245 mm
Vonkajšie rozmery: 594 × 345 × 388 mm
Netto hmotnosť: 15 kg

POZNÁMKA:
Vyššie uvedené údaje podliehajú zmenám.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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POZNÁMKY



is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Dovozce: 
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-25101 Říčany

Dovozca: 
FAST PLUS s.r.o.
Na pántoch 18
SK-831 06 Bratislava


