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(a)  Do not attempt to operate this oven with the door 
open since this can result in harmful exposure to 
microwave energy. It is important not to break or tamper 
with the safety interlocks.

(b)  Do not place any object between the oven front face 
and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the 
oven must not be operated until it has been repaired by 
a competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY  

Specifications
 

Nominal voltage: 230 V~50 Hz 
Nominal absorbed input voltage 
(microwave): 1250 W 

Nominal output power (microwave): 800 W 

Nominal input power (grill): 1000 W 

Oven capacity: 20L

Turntable diameter: Ø 5 mm 24

External dimensions: 595x343.5x388 mm 

Net weight: 1  kg 5

Model:

EN-2
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  
To reduce the risk of fire, electric shock, injury to 
persons or exposure to excessive microwave oven 
energy when using your appliance, follow basic 
precautions, including the following:

the manufacturer, its service agent or similarly qualified      
persons in order to avoid a hazard.( For appliance with
type Y attachment)

AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE ENERGY".

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

before replacing the lamp to avoid the possibility of 
electric shock.

5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO 

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

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 use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children unless they are older than 8

2. This appliance can be used by children aged from 8 

and supervised. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
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.ovens

and keep the door closed in order to stifle any flames.

delayed eruptive boiling, therefore care must be taken 
when handling the container.

shall be stirred or shaken and the temperature checked 
before consumption, in order to avoid burns.

12.The contents of feeding bottles and baby food jars 

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

deposits removed.
14. The oven should be cleaned regularly and any food 

11. Microwave heating of beverages can result in 

keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

in sealed containers since they are liable to explode.

could lead to deterioration of the surface that could 
15. Failure to maintain the oven in a clean condition 

7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated 

10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance 

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

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a 

8. When heating food in plastic or paper containers, 

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave 

adversely affect the life of the appliance and possibly 
result in a hazardous situation.
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-by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;      
-farm houses;      
-bed and breakfast type environments.

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

and similar applications such as:      
-staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;      

decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

this oven.(for ovens provided with a facility to use a 
16.Only use the temperature probe recommended for 

temperature-sensing probe.)

allowed during microwave cooking. 

 
cleaner.

17.The microwave oven must be operated with the 

20. Metallic containers for food and beverages are not 

21. The appliance shall not be cleaned with a steam

18.This appliance is intended to be used in household 

19.The microwave oven is intended for heating food and

 22. Care should be taken not to displace the turntable
 when removing containers from the appliance. (For fixed 
 appliances and built-in appliances being used equal or
 higher than 900mm above the floor and having detacha le
 turntables. But this is not applicable for appliances with
 horizontal bottom hinged door.)

b
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READ CAREFULLY AND KEEP FOR  FUTURE
REFERENCE

be taken to avoid touching heating elements inside the 
oven.

 27. During use the appliance becomes hot. Care should 

24. Steam cleaner is not to be used.
25. Surface of a storage drawer can get hot.

28. WARNING: Accessible parts may become hot during 
use. Young children should be kept away.

 29. The appliance must not be installed behind a 
decorative door in order to avoid overheating. (This is not
applicable for appliances with decorative door.) 

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.

26. WARNING: The appliance and its accessible parts 

adult supervision due to the temperatures generated.
combination mode, children should only use the oven under 

23. The microwave oven is intended to be used built-in. 

30. WARNING: When the appliance is operated in the 

to clean the oven door glass since they can scratch 
which may result in shattering of the glass.

scrapers
the surface,

31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal 
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To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation
DANGER 
Electric Shock Hazard
Touching some of the  
internal components can 
cause serious personal 
injury or death. Do not 
disassemble this 
appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard

 Improper
 

use of the grounding 
can

  
result in electric shock. 

Do not plug into an outlet 
until appliance is properly  
installed and grounded.

This appliance must be 
grounded. In the event of 
an electrical short circuit,
grounding reduces the 
risk of electric shock by 
providing an escape wire 
for the electric current. 
This appliance is equipped 
with a cord having a 
grounding wire with 
a grounding plug. The 
plug must be plugged into 
an outlet that is properly
installed and grounded.

Consult a qualified 
electrician or serviceman 
if the grounding instructions
are not completely 
understood or if doubt exists 
as to whether the appliance 
is properly grounded. 
If it is necessary to use an 
extension cord, use only 
a 3-wire

1. A short power-supply cord 
is provided to reduce the risks 
resulting from becoming 
entangled in or tripping over a 
longer cord.

 2. If a long cord set or extension
 cord is used:
1)The marked electrical rating 
of the cord set or extension cord 
should be at least as great as 
the electrical rating of the 
appliance.
2)The extension cord must be 
a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be 
arranged so that it will not drape 
over the counter top or tabletop 
where it can be pulled on 
by children or tripped over 
unintentionally.

 

 extension cord.
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CLEANING
Be sure to unplug the appliance from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp 
cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4.  Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass.
5.  Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the
food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml     
(1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 
minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for 
anyone other than a 
competent person to 
carry out any service 
or repair operation that 
involves the removal of 
a cover which gives 
protection against 
exposure to microwave
energy.

 Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
    water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
    warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.

EN-8



Materials you can use in microwave oven
Utensils              Remarks

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils                    Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

F

G

A

C BE D

SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray                             1
Turntable ring assembly       1
Instruction Manual                1

Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

a.  Never place the glass tray  upside down. The glass
     tray should never be restricted.
b.  Both glass tray and turntable ring assembly must
     always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
     on the glass tray for cooking.
d.   If glass tray or turntable ring assembly cracks or
     breaks, contact your nearest authorized service
     center.

Turntable Installation

Turntable shaft

Grill Rack( Can not be used in microwave
function and must be placed on the glass tray )
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Installation and connection
1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended 

for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-

mounted cupboard. 
5.The appliance is fitted with a plug and must only be 

connected to a properly installed earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage 

specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must 

only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no 
longer to accessible following installation, an all-pole 
disconnecting device must be present on the installation 
side with a contact gap of at least 3mm.

8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not 
be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may 
be hot during operation.
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Installation Instructions 
Please Read the Manual Carefully Before Installation

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.
Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Screw A 

Screw B

Trim-kit plastic cover

Mounting Plate
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The mounting plate and bottom cabinet template are needed when installating 
in  installation .both s
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B.Prep  are the cabi inet

 

put the template on the bottom plane of cabinet.
1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE ,

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of 
the template

 

 

3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw A.

a a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Screw A 

Centre line

"a ""  seloH

Mounting Plate
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C   .Install the oven
4. Install the oven to the cabinet

- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate .
- Do not trap or kink the power cord.

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole.

Installation Hole
Screw B

     Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mounting
Plate
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Weight Defrost

Time Defrost

Stop/Clear

Auto Menu

Timer

Weight

Start/
+30SEC./Confirm

Microwave

Grill/Combi.

Kitchen Timer/
Clock

CONTROL PANEL

Instructions
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This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters
to meet your needs better for cooking.

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

2) Turn "       " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " ", the minute figures will flash.

5) Press " " to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) If the clock is not set, hen powered.

          2) During the process of clock setting, if no oppreation in 1 minute, the oven

will go back to the previous status automatically.

1) Press " " , the hour figure flash;

OPERATION INSTRUCTION

4) Turn "    " to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59. 

1.Clock Setting

 twice s will 

 the clock function will not work w

3.Gri l l Cooking

 

Microwave Power Chart

2) Press " " for times or turn "           " to select the microwave    power   "P100", 

will display in order.

3) Press  " " to confirm.

4) Turn "        " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " " to start cooking.

30%Microwave Power 100% 80% 50% 10%

Display P100          P80              P50             P30              P10

" key once, and "G" displays.

.2) Press  " " to confirm

" to start cooking.

3) Turn "        " to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

4) Press  " 

1) Press the " " key once, and "P100" displays.

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order  to

        have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door,

and then press "   it will continue working.                             " to continue cooking. If no operation,  

1) Press  "

2.Microwave Cooking

"P80", "P50", "P30", "P10"
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5. Speedy Cooking

1) In waiting state, press " " key to cook with 100% power  level for 30 seconds.

Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time

   is 95 minutes.

4.Combination Cooking

1) Press the "

2) Press " " for times or turn "           " to select the combination  power

    "C-1(55%microwave+45%grill)" and "C-2(36%microwave+64%grill)" will display in order.

3) Press  " " to confirm.

4)Turn "        " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " " to start cooking.

" key once, and "G" displays.

6. Defrost By Weight

7. Defrost By Time

1) Press " " once, the screen will display "dEF1".

2) Turn "         " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " " key to start defrosting.

1) Press "

3) Press " " key to start defrosting.

2) Turn "     " to select the cooking time.

2) During the microwave,grill and combination cooking and time defrost process,

    press " "  to increase the cooking time.

3) In waiting states, turn "           " left to choose the cooking time directly. After choosing

    the time, press " " to start cooking. The microwave power is 100%.

Note: Under the states of auto menu and weight defrost, cooking time cannot be increased

    by pressing " ".

"  once, the screen will display "dEF2".

8.Mult i-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stage is defrosting, it should be put in the first

stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.
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4) Turn "        " to choose 80% microwave power till "P80" display ;

5) Press " " to confirm;

6) Turn "           " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press " " to start cooking.

s

   "  , LED will display 00:00.

" to confirm setting.

      If the clock has been set(24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is differ  from 24-hour system Kitchen Timer is a timer.

9. Kitchen Timer

once

ent . 

10. Auto Menu

1) In waiting state, turn "          " right to choose the menu from "A-1" to "A-8";

2) Press " " to confirm the menu you choose;

3) Turn "       " to choose the food weight;

4) Press " " to start cooking;

5) After cooking finish he buzzer sounds five times.ed, t

1

Lock: In waiting state, press " " for 3 seconds, there will be a long "beep"

denoting entering the children-lock state and screen will display current time or "             ".

Lock quitting: In locked state, press " or 3 seconds, there will be a 

enoting that the lock is released.long "beep" d

          " f

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%

microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press "

2) Turn "       " to adjust the defrost  time of 5 minutes;

3) Press " " once;

" once, the screen will display "dEF2";

 1) Press "                      

 2) Turn "            " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

 3) Press "                 

 4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

1.  Lock-out Function for Children
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The menu chart:

Menu Weight Display

A-2

Meat

A-3

Vegetable

A-5

Potato

A-4

Pasta

A-6

Fish

A-8

Popcorn

200 g

400 g

250 g

350 g

450 g

200 g

300 g

400 g

50g(with 450

 

100g(with 800 g cold water)

200 g

400 g

600 g

250 g

350 g

450 g

1 cup(120 ml)

2 cups(240 ml)

3 cups(360ml)

50 g

100 g

A-1

Pizza

A-7

Beverage

200

400

250

350

450

200

300

400

50

100

200

400

600

250

350

450

1

2

3

50

100

13. Specification

1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;

2) "       is opened during cooking;

3) Once the cooking programme has been set , "

. The current time will be displayed. The setting 

4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

                     " must be pressed to continue cooking if the door 

 minutein       in 1is not pressed 

                      " 

ill be cancelled.    w

1 nquiring Function

1)

 

In

 

cooking

 

states

 

of

 

microwave, grill and combination cooking, press "      "

   current power  will be displayed for 3 seconds.

o check the current time. 

    It will be displayed for 3 seconds.

2) During cooking state, press "                       " t  

.  I2

g cold water)
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According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.

It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.

Trouble shooting
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LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
Germany

info@lord.eu
www.lord.eu
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Technische Eigenschaften

(a)  Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter 
Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Mikrowellen-
Strahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitss
perren nicht zu brechen oder zu manipulieren.
 (b)  Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die 
Backofen-Vorderseite und die Tür, vermeiden Sie 
Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf 
Dichtungen. 
(c)  WARNUNG: Wenn die Tür oder 
Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht 
betrieben werden bis dieser von einer sachkundigen 
Person repariert worden ist.

NACHTRAG  
Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, können 
die Oberflächen angegriffen werden und beeinflussen 
dann die Lebensdauer des Gerätes und können zu 
gefährlichen Situationen führen.   

VERMEIDUNG  
von möglicher Mikrowellenstrahlung 

 

Nennspannung: 230 V~50 Hz 

 1250 W 

800 W 

1000 W 

 20L

 Ø 5 mm 24

595x343.5x388 mm 

 1  kg 5

Modell:

DE-2

Eingangsnennleistung (Mikrowellen)

Ausgangsnennleistung (Mikrowellen)

Eingangsnennleistung (Grill) 

Volumen des Mikrowellenherdes

Durchmesser des Drehtellers

Außenmaßen (BxTxH)

Nettogewicht
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Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag, 
Verletzungen von Personen oder übermäßiger 
Mikrowellen-Strahlung zu verhindern, wenn Sie Ihr Gerät 
anschließen, befolgen Sie die  grundlegenden 
Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der Folgenden:
1. ACHTUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel 
dürfen nicht in verschlossenen Gefäßen erhitzt werden, 
da sie explodieren könnten. 
2. Warnung: Die Abdeckung, die Schutz gegen die 
Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bietet, nicht 
entfernen. 
3. Achtung: Nur Kinder dürfen den Ofen ohne Aufsicht 
benutzen, wenn eine angemessene Anweisung gegeben 
worden ist, so dass das Kind in der Lage ist, den Ofen in 
einer sicheren Weise zu nutzen und die Gefahren eines 
unsachgemäßen Gebrauchs zu verstehen. 
4. Warnung: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus 
betrieben wird, sollten Kinder den Backofen nur unter 
Aufsicht von Erwachsenen nutzen. (Nur für Grill-Serie) 
5. Verwenden Sie nur Behälter, die für den Einsatz in der 
Mikrowelle geeignet sind. 
6. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden und 
jegliche Nahrungsrückstände sollten entfernt werden.  
7. Lesen und beachten Sie im Besonderen: 
"Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von möglicher 
Mirkowellenstrahlung".  
8. Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papier-
Behältern, besteht die Möglichkeit der Entzündung. 

Wichtige Sicherheitshinweise
WARNUNG 
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9. Wird Rauch festgestellt, das Gerät ausschalten 
oder den Netzstecker ziehen und die 
Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu 
ersticken. 10. Überhitzen Sie das Essen nicht. 
11. Nutzen Sie das Gerät nicht als Stauraum für 
Gegenstände, Brot, Kekse etc. 
12. Entfernen Sie Drahtbänder und Metallteile von 
Papier- oder Plastikbehältern bevor Sie diese in den 
Ofen stellen.
13. Installieren Sie oder stellen Sie diesen Ofen nur 
entsprechend den Installationsanweisungen auf. 
14. Eier in Schale und ganze hartgekochte Eier 
sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da 
sie explodieren können, selbst nachdem die 
Mikrowellenerhitzung beendet ist. 
15. Benutzen Sie dieses Gerät nur für die 
vorgesehenen Verwendungen wie in dieser Anleitung 
beschrieben. Verwenden Sie keine ätzenden 
Chemikalien oder Dampfreiniger. Dieser Ofen ist 
speziell für die Erhitzung von Lebensmitteln und 
nicht für den industriellen oder Labor-Gebrauch 
konzipiert. 
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es 
vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer 
ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden. 
17. Bewahren oder benutzen Sie dieses Gerät nicht 
im Freien. 
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe 
von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der 
Näheeines Schwimmbeckens. 
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19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen 
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. 
Halten Sie das Kabel fern von erhitzten Oberfläche 
und bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des 
Ofen.       
20. Das Kabel darf nicht über Tischkanten hängen. 
21. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, könnte 
es zu einer Verschlechterung der Oberfläche 
kommen, die Lebensdauer des Gerätes könnte 
beeinträchtigt werden und dies möglicherweise zu 
einer gefährlichen Situation führen.  
22. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit 
Babynahrung sind zu rühren oder zu schütteln und 
die Temperatur vor dem Verzehr zu überprüfen, um 
Verbrennungen zu vermeiden. 
23. Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann 
zu verspätetem siedendem Aufwallen führen, also 
Vorsicht beim Umgang mit dem Behälter.
24. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangels Erfahrung und Wissen, nur wenn eine 
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung 
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche 
Person gegeben wurde. 
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen. 
26. Die Geräte sollen nicht durch eine externe 
Zeitschaltuhr oder eine Remote-Steuerung betrieben 
werden. 
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27.  ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät 
ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, 
um die Möglichkeit eines elektrischen Schlages zu 
vermeiden.  
28. Zugängliche Teile können während der Benutzung 
heiß werden. Kleine Kinder sollten daher ferngehalten 
werden. 
29. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel 
oder scharfe Metallschaber zur Reinigung der 
Ofentür, da sie die Oberfläche zerkratzen und zur 
Beschädigung des Glases führen kann.  
30. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. 
Berührungen mit Elementen im Inneren des Ofens 
sind zu vermeiden.  
31. Verwenden Sie nur die Temperaturfühler, die 
für dieses Gerät empfohlen sind (gilt für Öfen mit 
einer vorgesehenen Anlage zur Nutzung einer 
Temperaturfühlers.)  
32. Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand 
gestellt werden.
33.Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 
8 Jahren oder mehr benutzt werden, ebenso wie 
von Personen mit geminderter sensorischer oder 
geistiger Fähigkeit oder fehlender Erfahrung und 
Wissen , falls sie Beaufsichtigung oder Einweisung 
zum sicheren Benutzen dieses Gerätes bekommen 
haben, und auf die  entsprechenden Gefahren 
hingewiesen wurden.Kinder sollen nicht mit dem 
Gerät spielen.Die Reinigung und Instandhaltung 
seitens des Benutzers soll nicht von Kindern ohne 
Aufsicht vorgenommen werden.
34.Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb 
der  Reichweite  von   Kindern  unter  8  Jahren 
aufbewahrt werden.  
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35.Falls sich Rauch entwickelt, schalten Sie das 
Gerät ab oder ziehen Sie den Netzstecker, lassen 
Sie die Tür geschlossen, um etwaige Flammen zu 
ersticken.    
36.Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen bestimmt:
– Essräume des Personals in Werkstätten, Büros und 
anderen Arbeitsumgebungen; 
– Durch Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen 
Wohnumgebungen; 
– Bauernhöfe; 
– Frühstückspension. 
37.WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile
werdenwährend der Benutzungheiss. Seien Sie vorsichtig 
und berühren Sie nicht die Heizelemente. Kinder unter 
8 Jahren sollen ohne konstante Aufsicht nicht in der 
Nähe sein. 
38.Die Mikrowelle soll mit geöffneter Dekor Tür benutzt 
werden ( für Mikrowellen mit Dekor Tür).
39.Der Dampfreiniger soll nicht benutzt werden. 
40.Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel 
oder scharfeMetallkratzer, um die Ofenglastür zu 
säubern. Dies verursacht Oberflächenkratzer, die zu 
einem Zerbrechen des Glases führen können.

BITTE LESEN SIE DIES SORGFÄLTIG UND BEWAHRENSIE 
ES FÜR  SPÄTERES NACHLESEN AUF   
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Zur Vermeidung von Personenschäden
 
GEFAHR  
Stromschlaggefahr  
Berühren der internen 
Komponenten kann zu 
schweren Verletzungen 
oder zu Tod führen. 
Öffnen Sie dieses Gerät 
nicht!
  
WARNUNG 
Stromschlaggefahr  
Bei unsachgemäßem 
Gebrauch der Erdung kann 
es zu einem elektrischen 
Schlag kommen. 
Das Gerät nicht in die 
Steckdose anschließen 
bis Gerät korrekt installiert 
und geerdet ist.

Reinigung 
Bitte ziehen Sie den 
Stecker vor der Reinigung 
1. Reinigen Sie das Innere 
mit einem feuchten Tuch. 
2. Reinigen Sie das 
Zubehör in Seifenlauge. 
3. Der Türrahmen und die 
Dichtung müssen vorsichtig 
mit einem feuchten Tuch 
gereinigt werden, wenn Sie 
dreckig sind.   

Dieses Gerät muss geerdet 
werden. Im Falle eines elektrischen 
Kurzschlusses, reduziert die 
Erdung den elektrischen Strom. 
Dieses Gerät ist mit einem 
Erdungskabel und mit einem 
Schutzkontaktstecker ausgestattet. 
Der Stecker muss an eine 
Steckdose angeschlossen werden, 
die ordnungsgemäß installiert und 
geerdet ist. Wenden Sie sich an 
einen qualifizierten Elektriker oder 
Kundendienst-techniker, wenn die 
Anweisungen  nicht vollständig 
verstanden wurden oder wenn 
Zweifel bestehen, ob das Gerät 
ordnungsgemäß geerdet ist. 
1. Ein kurzes Anschlusskabel wird 
mitgeliefert, um Risiken des 
Stolperns über ein langes Kabel zu 
vermeiden. 
2. Wenn ein längeres Kabel oder 
Verlängerungskabel genutzt wird: 
1) Die vermerkte Spannung des 
Kabels oder Verlängerungskabels 
sollte mindestens so groß sein wie
die elektrische Leistung des Gerätes. 
2) Das Verlängerungskabel muss 
ein geerdeter 3-Draht-Kabel sein.  
3) Das lange Kabel sollten so 
platziert werden, dass es von 
Kindern nicht gezogen werden 
kann oder unabsichtlich darüber 
gestolpert werden kann.  
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Schlagen Sie in der Bedienungsleitung im Abschnitt “Geeignete Materialien für den
Mikrowellenherd" bzw. "Ungeeignete Materialien für den Mikrowellenherd“ nach.
Auch Utensilien ohne Metall könnten ungeeignet für die Verwendung im
Mikrowellenherd sein. Im Zweifelsfalle ist es möglich, das betreffende Utensil mit
der folgenden Prozedur zu testen. 

Eignungstest:
1. Einen für den Mikrowellenherd geeigneten Behälter mit einer Tasse kalten

Wassers (250 ml.) füllen und das  betreffende Utensil hineingeben. 
2. Bei höchster Temperatur für 1 Min. kochen. 

3. Das Utensil vorsichtig berühren. Wenn das leere Utensil heiß ist, darf es
nicht im Mikrowellenherd verwendet werden.

4. Die Kochzeit von 1 Min. nicht übersteigen.

Geeignete Materialien für den Mikrowellenherd

Steingut

Gebrauchshinweise des Herstellers beachten. Der
Boden eines Steingut-Behälters muss mit mindestens 5 mm
Abstand zur Drehplatte positioniert werden.
Eine unsachgemäße Verwendung kann zum Bruch der
Drehplatte führen.

Teller
Nur Teller verwenden, die mikrowellengeeignet sind.
Gebrauchshinweise des Herstellers befolgen. Keine gebro-
chenen oder angeschlagenen Teller verwenden.

Schraubgläser
Deckel stets abnehmen. Nur zum Erwärmen der Speisen
verwenden. Viele Schraubgläser sind nicht hitzebeständig und
könnten brechen.

Glasschüsseln

Nur hitzebeständige und für den Mikrowellenherd geeignete
Glasbehälter verwenden. Versichern Sie sich, dass sie keinen
Metallrand haben. Keine gebrochenen oder angeschlagenen
Glasschüsseln verwenden.

Schlauchfolien und
Backschläuche für
die Mikrowelle

Gebrauchshinweise des Herstellers befolgen. Nicht mit
Metallverschlüssen verschließen. Folien einschneiden,
damit der Dampf austreten kann. 

Pappteller und
Pappbehälter

Fürs Kochen oder Erwärmen nur für kurze Zeit. Während des 
Garvorgangs den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt lassen.

Geschirr
Achtung
Für inkompetente Personen ist die Durchführung einer 
Wartung oder Reparatur, die 
zum Schutz gegen Mikrowellen- Strahlung beinhaltet, verboten. 

die Entfernung einer Abdeckung 
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Küchenpapier
Kann zum Abdecken der Speisen während des Erwärmens
verwendet werden, um das Fett aufzunehmen. Nur für kurzes
Erwärmen unter Aufsicht verwenden.

Pergamentpapier Als Abdeckung zum Vermeiden von Spritzern oder als Deckel
gegen Dampf verwenden.

Kunststoff

Nur für Mikrowellenherde geeignete Kuststoffarten verwenden.
Bedienungsanleitung des Herstellers befolgen. Der Kunststoff 
sollte mit dem Zeichen „Für Mikrowellen geeignet“ gekenn-
zeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn
der Inhalt sich erwärmt. Luftdicht verschlossene Kochbeutel
oder Tüten sollten angeschnitten oder gelöchert werden,
wie auf der Verpackung angegeben.

Klarsichtfolie

Nur für die Mikrowellenherde geeignete Folie verwenden. Zum
Abecken der Speisen während des Kochens verwenden, um
die Feuchtigkeit zu erhalten. Versichern Sie sich, dass die
Klarsichtfolie die Speisen nicht berührt.

Thermometer Nur die für die Mikrowellenherde geeigneten Thermometer
(für Fleisch und Süßigkeiten) verwenden.

Butterbrotpapier Als Abdeckung zum Vermeiden von Spritzern und zum Erhalten
der Feuchtigkeit verwenden.

Ungeeignete Materialien für die Mikrowellenherde  

Aluminiumtabletts Gefahr der Lichtbogenbildung.
Speisen in mikrowellengeeignete Teller verlegen.

Pappbehälter für Lebens-
mittel mit Metallhandgriffen

Gefahr der Lichtbogenbildung. Die Speisen auf
für die Mikrowellenherde geeignete Teller legen.

Metallwerkzeuge Das Metall reflektiert die Mikrowellen und die Speisen
werden  nicht erwärmt. Gefahr von Lichtbogenbildung.

Metallverschlüsse
Gefahr von Lichtbogenbildung. Das Metall könnte
einen Brand im Inneren des Mikrowellenherdes
verursachen. 

Papiertüten Sie könnten einen Brand im Inneren des Mi-
krowellenherdes verursachen.

Polystyren- bzw.
Polyurethanbehälter

Wenn diese Behälter zu hohen Temperaturen
ausgesetzt werden, könnten sie schmelzen oder den
Inhalt kontaminieren.

Holz
Nachdem das Holz im Mikrowellenherd verwendet
wurde, trocknet es aus und könnte brechen oder zer-
splittern.
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IHREN OFEN EINRICHTEN 
Namen von Ofenteilen und Zubehör 
Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und Ofenraum. 
Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert: 
Glasteller 1 
Drehtellerring 1 
Bedienungsanleitung 1 

 

A) Bedienfeld
 

B) Drehscheibenwelle 
C) Drehscheibenringanordnung 
D) Glasteller 
E) Sichtfenster 
F) Tür 
G) Sicherheitsverriegelungssystem 

 

Grillrost (kann nicht während der Funktion Mikrowelle  
verwendet warden und muss auf dem Glasteller platziert werden 
 

Glasteller Installation
  

Nabe (Unterseite)
  

Glasteller 

Drehscheibenwelle

 

Drehtellerring Montage

  
a. Stellen Sie den Glasteller niemals auf den Kopf.  
Der Glasteller sollte niemals eingeschränkt werden. 
b. Sowohl Glasteller als auch Drehtellerring müssen  
während des Kochens im Gerät verwendet werden. 
c. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden  
immer auf dem Glasteller zum Kochen platziert. 
d. Wenn der Glasteller oder der Drehscheibenring  
zerbrechen, kontaktieren Sie Ihren nächsten autorisierten  
Kundendienst Center. 

F

G

A

C BE D
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Installation und Verbindung
 

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. 
2. Der Ofen ist nur für den eingebauten Gebrauch 
vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung als Gegentisch 
oder zur Verwendung in einem Schrank vorgesehen. 
3. Bitte beachten Sie die speziellen 
Installationsanweisungen. 
4. Das Gerät kann in einer 60 cm breiten Schranknische 
montiert werden. 
5. Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur 
an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose 
angeschlossen werden. 
6. Die Netzspannung muss der 
auf dem Typenschild angegeben Spannung entsprechen. 
7. Die Steckdose muss installiert sein und das 
Verbindungskabel darf 
nur durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden. 
Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr 
zügänglich ist, ist eine Allpol-Trennvorrichtung mit einem 
Kontaktabstand von mindestens 3mm vorzusehen. 
8. Adapter, Mehrfachstecker und Verlängerungskabel dürfen 
nicht verwendet werden. Eine Überlastung kann zu einem 
Brandrisiko führen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die zugängliche Oberflächen können während des 
Betriebes heiß werden. 
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Installationsanleitung 
Bitte lesen Sie das Handbuch  vor der Installation sorgfältig. 
 
 Bitte beachten Sie 
Elektrischer Anschluss 
Der Oen ist mit einem Netztecker ausgestattet und muss an eine fachgerecht installierte 
Steckdose mit Erdkabel angeschlossen werden.  
Die Steckdose muss installiert sein und das Verbindungskabel darf 
nur durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden und in Übereinstimmung mit den 
geeigneten Normen 
. Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr zügänglich ist, ist eine 
Allpol-Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3mm vorzusehen. 
  
Der Einbauschrank darf keine Rückwand hinter dem Gerät aufweisen. Zwischen den 
Wänden und der Einheit darüber muss ein Abstand eingehalten werden. Der konkrete 
Abstand kann aus den Diagrammen entnommen werden. Mindest Einbauhöhe: 85 cm 
Verdecken Sie nicht Belüftungsschlitze und Einsauglöcher. 
Beachten Sie: 
 
Beachten Sie: 
Knicken oder klemmen Sie den Netzkabel nicht ein. 

 
 
 
 

Schraube A

 

Schraube B

 
 

Montageplatte

 
 

Ausrichtungskit Kunststoffabdeckung

 
 
 

DE-13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380+2
340

DE-14



 
Beachten Sie: 
Die Montage 
Montageplatte und Unterschrankschablone sind in beiden Einbaufällen erforderlich 
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Bereiten Sie die Nische vor 
1. Lesen Sie die Anweisungen auf der UNTEREN NISCHEN-SCHABLONE; legen Sie 
die Schablone auf die Unterseite der Nische aus.  

  
2. Zeichnen Sie die Markierungen auf der unteren Ebene des Schrankes gemäß den 
Markierungen "a" der Schablone  ein. 
 
 
 

Mittellinie 

 

 

Monageplatte mit der Schraube A. 
3.Entfernen Sie die Schablone des Nischenunterteils und befestigen Sie die 

 

 

Schraube A

 
 Montageplatte

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

"a ""  seloH

 

a a
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C. Einbau des Ofens 
4. Bauen Sie den Ofen in die Nische ein 
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Ofens durch die Montageplatte gesichert ist 
- Verbiegen oder knicken Sie den Netzkabel nicht 

 
 

 

 
 

 

Einbaulochfenster fest. Befestigen Sie dann die Kunststoffabdeckung der 
Ausrichtungsvorrichtung.  

5. Öffnen Sie die Tür, schrauben Sie den Ofen an die Nische mit der Schraube B am 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montageplatte 

Schraube B

Einbau-Lochfenster 
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Bedienfeld 

Mikrowelle

 

Grill / Kombi  

Eieruhr / Uhr  
Zeitgesteuertes 

 

Gewichtgesteu-
 

Stop / Löschen  

Start / + 30. Sek.  

Auto Menu
 

Timer  

Gewicht  
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BEDIENUNGSANLEITUNG 
 
Dieser Mikrowellenofen verwendet eine moderne elektronische Steuerung, um die 
Kochparameter so einzustellen, dass diese Ihre Bedürfnisse zum Kochen besser erfüllen.

 
 
1. Uhr Einstellung  
Wenn der Mikrowellenofen eingeschaltet ist, zeigt der Ofen "0:00" an, der Summer 
ertönt einmal.

 
2) Drehen Sie "   ", um die Stundenzahlen einzustellen, die Eingabezeit sollte im 
Bereich zwischen 0-23 liegen. 
3) Drücken Sie " ", die Minutenzahlen blinken.            
4) Drehen Sie "    " um die Minuten einzustellen. Die Eingabezeit sollte im Bereich 
zwischen 0-59 liegen. 
5) Drücken Sie "              ", um die Uhreinstellung zu beenden. ":" wird 
blinken. 
Beachten Sie: 1) Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, wird die Uhr-Funktion nicht 
funktionieren, wenn das Gerät angeschlossen ist 
2) Wenn während der Einstellung der Uhr, innerhalb 1 Minute keine Bedienung des 
Geräts erfolgt, kehrt die Anzeige automatisch zum vorherigen Status zurück. 

 2.Mikrowellen Kochbetrieb 
1) Drücken Sie die " " einmal, P100 blinkt auf. 
2) Drücken Sie "          " für die Zeit oder drehen Sie "    ", um die 
Mikrowellen-Leistung auszuwählen. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" wird in dieser 
Reihenfolge aufleuchten. 
3) Drücken Sie " " um den Kochvorgang zu beginnen. 
 

 
Mikrowellen Leistungsübersicht  
Mikrowellen Leistung 

Display 

 
 
 

30%100% 80% 50% 10%

P100          P80              P50             P30              P10
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 Knopf "  " drehen, um die Kochzeit einzustellen.
(die maximal einstellbare Kochdauer beträgt 95 Minuten)
Drücken Sie " ", um den Garvorgang zu starten.

4)

5) .

1) Drücken Sie "            " zwei mal; die Anzeigen zur Uhr blinke auf.

 



3. Kochen mit Grill 
1) Drücken Sie "             "  ein mal und "G" leuchtet auf.  
2) Drücken Sie "           " , um zu bestätigen 
3) Drehen Sie "   ", um die Grill-Zeit einstellen. (Die Zeiteinstellung sollte im Bereich 
zwischen 0:05 und 95:00 liegen.) 
4) Drücken Sie " ", und den Kochvorgang zu starten. 
Beachten Sie: Nachdem die Hälfte der eingestellten Zeit vergangen ist, ertönt zwei mal 
ein akustisches Signal, was völlig normal ist. Um ein besseres Grill-Ergebnis zu erzielen, 
sollten Sie nun das Grillgut drehen, die Tür schließen und die Taste "       "
betätigen, um den Kochvorgang fortzusetzen. Wenn Sie diesen Schritt 
auslassen, läuft das Gerät automatisch weiter.  
 
4. Kochen im Kombi-Betrieb 
1) Drücken Sie die Taste "       " einmal und "G" blinkt auf.  
2) Drücken Sie "        " , um die Zeiten einzustellen, oder drehen Sie "   ", um 
die Kombi-Leistungstufe auszuwählen. "C-1 (55%microwave+45%grill)" and "C-2 
(36%microwave+64%grill)" werden in dieser Reihenfolge aufblinken. 
3) Drücken Sie " ", umd Ihre Auswahl zu bestätigen. 
4) Drücken Sie "   ", um die Kochzeiten einzustellen. (Der Eingabebereich sollte 
zwischen 0:05 und 95:00 liegen.) 
5. Drücken Sie " " un den Kochvorgang zu starten. 
 
5. Schnell-Kochbetrieb 
1) Im Wartezustand drücken Sie die Taste "  ", um für 30 Sekunden mit 100% 
Leistung zu kochen Mit jedem weiterem Drücken auf die gleiche Taste verlängern Sie 
die Zeit um weitere 30 Sekunden. Die maximale Kochzeit beträgt 95 Minuten. 
2. Drücken Sie " ", um die Kochzeit während des Mikrowellen-, 
Grill- und Kombinationsgarens und des Zeitabtauprozesses zu erhöhen. 
3.In Wartestatus, drehen Sie "   " nach links, um die Kochzeit direkt zu wählen. Nach 
der Wahl der Zeit, drücken Sie "        ", um mit dem Kochen zu 
beginnen. Die Mikrowellenleistung beträgt 100%. 

Hinweis: Im Betriebstatus Auto-Menü und Gewichtsabtauung kann die Garzeit nicht 
durch Drücken der Taste " " erhöht werden. 
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6. Abtauautomatik nach Gewicht 
1) Drücken Sie einmal auf "          ", der Bildschirm zeigt "dEF1" an. 
2) Drehen Sie "    ", um das Lebensmittelgewicht auszuwählen. Der einstellbare 
Gewichtsbereich liegt zwischen 100-2000g. 
3) Drücken Sie die Taste " ", um das Auftauen zu starten. 
 
7. Abtauautomatik nach Zeit 
1) Drücken Sie die Taste "            " ein mal, auf dem Display erscheint "dEF2" 
2) Drehen Sie "    ", um die Kochzeit-Dauer einzustellen 
3. Drücken Sie die Taste " ", um das Abtauprogramm zu starten. 

 
8. Kochen in Mehrfach-Schritten 
Bis zu maximal 2 Schritte können eingestellt werden. Wenn ein Schritt Abtauen ist, 
sollte es automatisch als erster Schritt festgelegt werden. Der Akustikwarner wird am 
Ende eines jeden Schrittes ertönen, und der der nächste Schritt beginnt. 
Beachten Sie: Auto Menu kann nicht als eines der Mehrfach-Schritte angesteuert 
werden.  
 
Beispiel: Wenn Sie zunächst die Lebensmittel 5 Minuten lang abtauen und danach mit 
80% Mikrowellen-Leistung für 7 Minuten kochen möchten, gehen Sie wie folgt vor: 
1) Drücken Sie die Taste "       " einmal und auf dem Display erscheint "dEF2";  
2) Drehen Sie "    " um die Abtauzeit von 5 Minuten einzustellen 
3) Drücken Sie die Taste "         " einmal; 
4) Drehen Sie solange "   " um die Leistungsstufe 80% einzustellen, bist "P80" 
erscheint"; 
5) Drücken Sie die Taste " "  um Ihre Auswahl zu bestätigen.  
6) Drehen Sie "    ", um die Kochzeit von 7 Minuten einstellten: 
7) Drücken Sie die Taste " ", um das Kochen zu starten 
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9. Eier-Uhr 
1) Drücken Sie die "          " ein mal, das LED-Display wird 00:00 
anzeigen 
2) Drehen Sie "    " um die richtige Ablaufzeit einzustellen. (Die maximal einstellbare 
Eier-Uhr Zeit beträgt 95 Minuten. 
3) Drücken Sie die Taste " ", um Ihre Auswahl zu bestätigen. 
4) Sobald die Eier-Uhr Zeit abgelaufen ist, schaltet sich die Eier-Uhr-Anzeige aus. Der 
Akustikwarner ertönt 5 mal. 
Sollte die Uhr eingestellt worden sein (24-Stunden-Modus), wird im LED-Display die 
aktuelle Uhrzeit angezeigt. 
Beachten Sie: Die Eier-Uhr unterscheidet sich vom 24 Stunden Uhr-Modus. Die 
Eier-Uhr ist ein Timer. 

 
11. Kindersicherung 
Schloß: Im Warte-Modus, drücken Sie die Taste "          " 3 Sekunden lang; ein 
langes Akustiksignal ertönt, was den Kindersicherungsmodus bestätigt; im Display 
erscheint die aktuelle Uhrzeit oder " ".  
Quittierung der Sicherheitsschlosses:  Im Schloß-Aktiv-Modus drücken Sie die 

Kindersicherung deaktiviert wurde. 
"           " für 3 Sekunden; ein langes Akustiksignal ertönt, als Indikator dass die 

 
12. Status-Funktion 
1) Im laufenden Kochmodus Mikrowelle, Grill und Kombi-Kochen drücken Sie 
"       " und die aktuelle Leistungsstufe wird 3 Sekunden lang angezeigt.  
2) Während des Kochvorganges drücken Sie "       ", um die aktuelle 
Uhrzeit zu abzufragen. Diese wird Ihnen dann 3 Sekunden lang angezeigt. 
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1). Um das gewünschte Programm zu wählen, " .
2"...."A-8" werden in dieser Reihenfolge aufleuchten.

 " drehen.

 
r Garzeit wird ein akustisches Signal 5 Mal erklingen.

"A-1","A-
"drücken

 
10. AUTOMATISCHE KOCHPROGRAMME

g zu starten, " " drücken.2) Um den Kochvorgan

3)  Um ein Gewicht oder eine Menge einzugeben , "

4) Um den Garvorgang zu starten, " " drücken. 
5) Am Ende de



 
13. Spezifikation 
1) Der Summer ertönt einmal, wenn der Drehknopf am Anfang gedreht wird; 
2) Die Taste " "  muss gedrückt werden, wenn die Tür während 
des Betriebes geöffnet wurde, und der Kochvorgang weitergeführt werden soll 
3) Sobald das Garprogramm eingestellt ist, und die Taste " "  
nicht innerhalb einer Minute betätigt worden ist, wird das eingestellte Programm 
gelöscht, und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. 
4) Das Ertönen des Akustiksignals erfolgt bei der Betätigung einer sinnvollen 
Tastenauswahl; bei unlogischen Betätigen von Tasten erfolgt keine akustische 
Bestätigung.  
5) Das akustische Signal ertönt fünf mal, um Sie darauf hinzuweisen, dass der 
Kochvorgang abgeschlossen worden ist.  
 
 

 

Programm-Übersicht
 

 

Gewicht

 
 

Programmpunkt

 
 Fleisch

Gemüse 

Nudeln

Kartoffeln

Fisch

Display

A-2

A-3

A-5

A-4

A-6

A-8

200 g

400 g

250 g

350 g

450 g

200 g

300 g

400 g

50g(mit 450

 

100g(mit 800 g kaltem Wasser)

200 g

400 g

600 g

250 g

350 g

450 g

1 Tasse (120 ml)

2 Tasse (240 ml)

3 Tasse (360ml)

50 g

100 g

A-1

Pizza

A-7

200

400

250

350

450

200

300

400

50

100

200

400

600

250

350

450

1

2

3

50

100

g kaltem Wasser)

Getränke

 
Popcorn

 
 
 

DE-23

ex_fengjf
矩形

ex_fengjf
矩形



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
Gemäß der Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten  
(WEEE) sollten selbige Apparate getrennt gesammelt und verwertet werden. Wenn

Haushaltsmüll. Bitte bringen Sie diese Gerät zu nächsten verfügbaren WEEE 
Sammelstelle. 

Sie in Zukunft dieses Gerät entsorgen müssen, machen sie das nicht mit sonstigen 

 

Fehlerbehebung

Mikrowellenofen stört den 
Fernsehempfang

Radio- und TV-Empfang kann gestört werden, wenn 

wie Mixer, Staubsaugern und 
vollkommen normal. 

der Mikrowellenofen in Betrieb ist. 
Das ist ähnlich der Interferenz von Elektro -Kleingeräten, 

Ventilatoren und 

Schwaches Ofen-Licht
Während des Mikrowellenbetriebes in schwachen 

schwach sein. Das ist vollkommen normal.  
Leistungstufen kann das Licht im Ofen ebenfalls 

Dampfansammlung an der Tür 
und den Lüftungsschlitzen

Während des Kochvorganges kann Dampf aus den

Dampfes kann sich an kalten Stellen wie die Ofen-Tür
normal.

 

 Lebensmittel austreten. Ein Teil des Dampfes kann 
 sich an kalten Stellen wie die Ofen-Tür ansammeln. 

ansammeln. Das ist vollkommen 

Backofen startet aus versehen
ohne dass Lebensmittel im
selbigen sind.

 
 

 
 

sehr gefährlich.

 

Es ist verboten, das Gerät ohne jegliche Lebensmittel

Mögliche Ursache

im selbigen zu betreiben. Das ist 

ProblembeseitungProblem  
Trennen Sie den Netzstecker und

Steckdose.
 stecken sie selbigen nach 10 

Sekunden wieder in die 
(1) Netzkabel nicht richtig 
verbunden.  

Ersetzen Sie die Sicherung bzw.

fachkundigen Servicekraft oder 

aktivieren Sie erneut den 
Stromkreis (dies von einer 

durch uns auszuführen)

 
(2)

 
Sicherung  

 Sicherung durchgebrannt

 
oder Stromkreisunterbrechung 
aktiv.

Mikrowellenofen kann
nicht gestartet werden.

Testen Sie die Steckdose mit einem 
 anderen Elektrogerät.

(3) Probleme mit der 
Steckdose

(4)
 
Tür nicht richtig verriegelt.

 
Mikrowellenofen heizt 
nicht.

 
Verriegeln Sie die Tür richtig.

 

NORMAL 
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LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
Germany

info@lord.eu
www.lord.eu
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cs Návod na použití 

Mikrovlnná trouba 2 v 1

M5M5



Technické specifikace

(a) Nepokoušejte se spouštět tuto troubu s otevřenými dvířky, 
protože by to mohlo mít za následek nebezpečné vystavení 
se mikrovlnné energii. Je důležité nerozbíjet či jinak narušovat 
bezpečnostní zámky.

(b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stěnu trouby a 
dveře a nedovolte, aby se na povrchu těsnění hromadila 
nečistota nebo zbytky čisticího prostředku.

(c) UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k poškození těsnění dvířek, 
trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena 
kompetentní osobou. 

DODATEK

Pokud přístroj nebude udržován v dobrém a čistém stavu, jeho 
povrch může být poškozen a může to mít dopad na životnost 
přístroje a vést k potenciálním nebezpečným situacím.

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNÉMU 
VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ 
ENERGII

230 V~50 Hz 

 1250 W 

800 W 

1000 W 

 20L

 Ø 5 mm 24

595x343.5x388 mm 

 1  kg 5

M5Modely: 

Jmenovité napětí 

Jmenovitý příkon na vstupu (mikrovlnný) 

Jmenovitý výkon na výstupu (mikrovlnný) 

Jmenovitý výkon na výstupu (gril) 

Objem trouby 

Průměr otočného talíře 

Vnější rozměry (ŠxHxV) 

Hmotnost netto 
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Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění 
osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii při používání 
vašeho spotřebiče dodržujte základní opatření, včetně：
1. Upozornění: Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v 
utěsněných nádobách, protože mají tendenci explodovat.
2. Upozornění: Pro jinou než kompetentní osobu je nebezpečné 
odstraňovat kryt, který poskytuje ochranu proti vystavení 
mikrovlnné energii.
3. Upozornění: Dětem dovolte používat troubu pouze pod 
dohledem a po poskytnutí příslušných instrukcí, aby dítě bylo 
schopno používat troubu bezpečně a chápalo rizika spojená s 
nesprávným používáním.
4. Upozornění: Když je spotřebič provozován v kombinovaném 
režimu, děti by měly troubu používat pouze pod dozorem dospělé 
osoby, protože dochází k vytváření vysoké teploty (pouze pro
 řady s grilem).
5. Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v 
mikrovlnné troubě.

 musí být odstraněny.
7. Prostudujte si a dodržujte specifické:„OPATŘENÍ PRO 
ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉHO VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ 
MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách, 
troubu neustále kontrolujte s ohledem na možnost vznícení se.
9. Pokud se objeví kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od 
zdroje a dveře nechte zavřené, aby se uhasily případné plameny.
10. Jídlo nevařte příliš dlouho.
11. Vnitřní část trouby nepoužívejte pro účely skladování. Uvnitř 
trouby neskladujte žádné potraviny, jako např. chleba, sušenky 
atd.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Upozornění
 

12. Odstraňte drátky a kovová držadla z papíru nebo plastových 
nádob/sáčků, než je umístíte do trouby.

6. Trouba by měla být pravidelně čištěna a jakékoliv zbytky jídla 
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13. Tuto troubu instalujte nebo umísťujte pouze v souladu s 
poskytnutými instalačními pokyny.
 14. Vejce ve skořápce a celá na tvrdo vařená vejce by neměla 
být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože mohou explodovat, i 
po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě. 
15. Spotřebič používejte pouze pro účel, k němuž je určen, jak 

korosivní  chemikálie nebo výpary. Tato trouba je navržena 

laboratorní použití.
16. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, bude muset být 
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně

17. Spotřebič neskladujte a nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu 
nebo blízko bazénu.
19. Teplota přístupného povrchu může být při provozu 
spotřebiče vysoká. Kabel veďte mimo zahřívaný povrch a 
nezakrývejte žádné ventilační otvory na troubě.
20. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
21. Neschopnost udržet troubu v čistém stavu by mohla vést ke 
zhoršení stavu povrchu, což by mohlo mít negativní dopad na 
životnost spotřebiče a případně způsobovat nebezpečné situace.
22. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s jídlem pro děti je
nutno promíchat či protřepat a před konzumací je nutno 
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek 
zpožděné eruptivní ohřívání, proto při manipulaci s nádobou 
buďte opatrní.
24.  Spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) 
se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními 
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, 
dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo 
samostatným dálkovým systémem.

návodu na použitíje popsáno v                                 . V tomto spotřebiči nepoužívejte

speciálně pro ohřívání. Není určena pro průmyslové nebo

kvalifikovanou osobou,aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.
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27. Upozornění: Před výměnou žárovky se ujistěte, zda je 
spotřebič odpojený od síťové zásuvky.

28. Přístupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte 
děti mimo dosah spotřebiče. Nepoužívejte parní vysokotlaké 
čističe.   
29. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré škrabky k 
čištění dvířek mikrovlnné trouby, neboť mohou poškrábat povrch.
30. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se 
ohřevného tělesa uvnitř trouby.
31. Používejte pouze teplotní sondu určenou pro tuto mikrovlnnou 
troubu. (pro trouby vybavené možností použití tepelné sondy.)
32. Zadní stěnu spotřebiče postavte proti stěně. 
33. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s 
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání 
přístroje v případě, že jsou pod dohledem zodpovědné osoby 
nebo pokud jim byly poskytnuty instrukce ohledně správného 
a bezpečného použití přístroje a pokud jsou si tyto osoby a děti 
vědomi možných rizik. Děti by si neměly s přístrojem hrát. 
Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru 
zodpovědné osoby.  
34. Držte přístroj a jeho napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších 
8 let.  
35. Pokud cítíte kouř, vypněte nebo odpojte přístroj a nechte 
dveře zavřené, abyste zabránili možným plamenům.  
36. Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a v zařízeních
 jako:  –kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a 
ostatních pracovních prostředích; 
– použití klienty v hotelích, motelech a ostatních zařízeních 
rezidentského typu;
– v zemědělských obytných staveních; 
– v ubytovacích zařízeních. 
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37. VAROVÁNÍ: Přístroj a jeho přístupné části se během použití 
zahřívají. Měli byste se vyhnout kontaktu s horkými částmi. 
Děti mladší 8 let by se měli držet od přístroje dál, pokud nejsou 
pod dozorem zodpovědné osoby.  
38. Mikrovlnná trouba musí být používána spolu s otevřenými 
ozdobnými dvířky.（platí pro trouby s ozdobnými dvířky.） 
39. Parní čistič se nesmí používat. 
40. K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte žádné drsné 
abrazivní čisticí prostředky nebo ostré drátěnky, protože by 
mohlo dojít k poškrábání povrchu, což může mít za následek 
poškození skla.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ A USCHOVEJTE 
PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ     
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41. Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídla a nápojů. 

Sušení potravin nebo oděvů a ohřev věcí jako jsou ohřívací 

podložky, pantofle, houbičky, vlhké látky a podobně může 

vést k nebezpečí zranění, zapálení nebo požáru. 
42. Kovové nádoby na potraviny a nápoje nejsou povoleny 
během vaření mikrovlnami. 
43. Je třeba dbát na to, aby nebyl otočný talíř posunut při 

vyjímání nádob ze spotřebiče. (Pro pevně umístěné a 

zabudované spotřebiče s vyjímatelným otočným talířem, 

musí být umístěny a provozovány minimálně 900 mm nad 
úrovní podlahy. Toto se nevztahuje na spotřebiče s 

horizontálním umístěním pantů dveří). 
44. Mikrovlnná trouba je určena pro vestavné použití. 
45. Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby 

nedošlo k přehřátí. (Neplatí pro spotřebiče s dekorativními 
dveřmi.) 
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Pro snížení rizika zranění osob
Instalace uzemnění

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Dotknutí se některých vnitřních 
součástí může způsobit zranění nebo smrt. Nikdy neprovádějte 
demontáž spotřebiče.
 
UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Nesprávné použití 
uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.
Nezapínejte spotřebič do zásuvky, dokud nebude správně 
nainstalován a 

ČIŠTĚNÍ
 
Ujistěte se, že jste troubu odpojili od přívodu energie.
1.  Po použití vnitřek trouby vyčistěte navlhčeným hadrem.
2.  Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové 
vodě.
3.  Pokud jsou znečištěné, rám dvířek, těsnění a sousední 
části musí být pečlivě vyčištěny vlhkým hadrem.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického 
zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem 
tím, že zajišťuje vodič pro odvedení elektrického proudu. 
Tento spotřebič je vybaven přívodním kabelem, který má 
uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí 
být zapojena 

Konzultujte kvalifikovaného elektrikáře nebo 
servisního technika, pokud pokyny pro uzemnění zcela 
nechápete nebo pokud existují pochyby, zda je spotřebič 
řádně uzemněn. Pokud je nutno použít prodlužovací kabel, 
používejte pouze prodlužovací kabel s 3 vodiči.  

zásuvka uzemněna.

do elektrické zásuvky, která je řádně nainstalována 
a uzemněna.
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1. Spotřebič je vybaven krátkým přívodním kabelem, aby se 
snížilo riziko vznikající z možného zamotání se do delšího 
přívodního kabelu nebo zakopnutí o něj.
2. Pokud se používá dlouhý přívodní kabel nebo prodlužovací 
kabel:
1) Vyznačený elektrický výkon přívodního kabelu nebo 
prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký, jako
 je elektrický výkon spotřebiče. 
2) Prodlužovací kabel musí být uzemněného typu s 3 vodiči.
3)  Dlouhý kabel musí být uložen tak, aby nevisel přes plochu 
pultu nebo stolu, kde by za něj mohly zatáhnout děti nebo kde 
by se o něj mohlo nechtěně zakopnout. 

Přečtěte si pokyny v odstavci „Materiály vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě a Materiály nevhodné pro použití
v mikrovlnné troubě.“ Mohou existovat nekovové nástroje, 
které nejsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. V případě 
pochybností je možné nástroj vyzkoušet následujícím způsobem.

Test nástrojů:
1.  Vložte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu s 1 šálkem 

studené vody (250ml) vedle příslušného nástroje.
2.  Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3.  Opatrně se nástroje dotkněte. Pokud je nástroj teplý, 

nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
4.  déle než 1 minutu.

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ
POZOR
Nebezpečí zranění
Je nebezpečné, aby kdokoliv 
jiný než kompetentní osoba 
prováděl jakýkoliv servis nebo 
opravu, která vyžaduje 
sejmutí krytu, který poskytuje 
ochranu proti vystavení se
mikrovlnné energii. Neprovádějte test
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Materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě

Keramické nádobí Postupujte podle pokynů výrobce. Dno keramického nádobí musí být 
alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit 
rozbití otočného talíře.

Talíře Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. 
Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.

Skleněné nádoby Odstraňte vždy víko. Používejte pouze pro ohřívání pokrmů tak, aby bylo 
pouze teplé. Mnoho skleněných nádob není odolných na teplo a mohly by 
se rozbít.

Skleněné nádobí Pouze nádobí z varného skla a vhodné pro použití do                . Ujistěte 
 se, že nemá kovový dekor. Nepoužívejte nádobí prasklé nebo otlučené.

Varné sáčky do trouby Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou sponou. Udělejte do 
nich otvor, aby mohla pára unikat.

Papírové talíře a hrnky Používejte pouze krátkou dobu a pouze pro vaření/ohřev. Při vaření 
nenechávejte troubu bez dozoru.

Papírové ubrousky Používejte k zakrytí pokrmů pro ohřev nebo pro případné pohlcení tuku. 
Používejte pouze krátké doby vaření pod dohledem.

Pergamenový papír Používejte k zakrytí na ochranu před vystříknutím nebo k zabalení proti 
odpařování.

Plast Pouze určený pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Měl 
by být označen štítkem “Do mikrovlnné trouby”. Některé plastové nádoby 
změknou, jakmile se jídlo uvnitř ohřeje. Varné sáčky a hermeticky uzavřené 
plastové sáčky je nutno rozstřihnout, propíchnout nebo odvětrat tak, jak je 
uvedeno na obalu.

Plastové obaly Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí pokrmů během 
vaření, aby jídlo nevyschlo. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.

Teploměr Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. (Teploměry na maso a zákusky).

Voskový papír Používejte k zakrytí jídla jako ochranu před vystříknutím a vyschnutím 
pokrmu.

 

Materiály nevhodné pro použití v mikrovlnných troubách
Hliníkové nádobí Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do 

mikrovlnné trouby. 

Papírové krabice na potraviny 
s kovovou rukojetí

Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do 
mikrovlnné trouby.

Kovové nástroje Kov stíní pokrm před mikrovlnným zářením. Kovový dekor může 
způsobit jiskření.

Kovové spony Může způsobit jiskření a vznik požáru uvnitř trouby.

Papírové sáčky Mohou v troubě způsobit požár.

Polystyrénové nebo 
polyuretanové nádoby

Nádoby se mohou při vystavené vysoké teplotě roztavit nebo 
kontaminovat kapalinu uvnitř nádoby.

Dřevo Dřevo se vysuší, pokud je používáno v mikrovlnné troubě, může 
pak prasknout nebo puknout.

mikrovlnné trouby
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INSTALACE 
Názvy součástí a příslušenství trouby
Vyndejte troubu a veškeré materiály z obalu a vnitřního prostoru trouby.
Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

1  Skleněný otočný talíř
1  Sestava otočného podstavce
1  Návod k použití

A)  Ovládací panel
B)  Hřídel otočného talíře
C)  Sestava otočného podstavce
D)  Skleněný talíř
E)  Okénko pro nahlížení do trouby
F)  Dvířka
G)  Systém bezpečnostního zavírání

Grilovací rošt (Pouze pro verze s grilem)

Upozornění: 
Nepoužívejte grilovací 
rošt v režimu mikrovln!
Před použitím mikrovln jej 
vždy vyjměte!

Instalace otočného talíře

a.  Nikdy neumísťujte skleněný talíř horní stranou dolů. 
Skleněný talíř            být nikdy zablokovaný.

b.  Je nutno během vaření vždy použít jak skleněný talíř, tak 
otočný podstavec.

c.  Všechna jídla a nádoby s pokrmy musí být při vaření 
umístěny vždy na skleněném talíři.

d.  Pokud skleněný talíř nebo otočný podstavec praskne 
nebo se rozbije, kontaktujte nejbližší autorizované servisní 
středisko.

Nosný kotouč (spodní část)

Skleněný 
talíř

Hřídel otočného 
talíře

Sestava otočného podstavce

MIKROVLNNÉ TROUBY

 

nesmí

F

G

A

C BE D
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Instalace a připojení 
1. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. 
2. Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Není určen 

pro volně stojící použití na stole nebo v nábytku. 
3. Dbejte zvláštního návodu k montáži. 
4. Spotřebič lze zabudovat do horní skříňky o šířce 60cm. 
5. Spotřebič je vybaven elektrickou zástrčkou a smí být 

připojen 
výhradně k předpisově instalované zásuvce s ochranným 

kontaktem.  
6. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na 

typovém štítku. 
7. Instalaci zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí 

provádět pouze odborný elektrikář. Pokud zástrčka již 

neodpovídá požadovanému zapojení, musí  se odpojit 

všechny póly se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. 
8. Nesmíte používat adaptéry, konektorové lišty a 

prodlužovací kabely. V případě přetížení hrozí nebezpečí 

požáru. 
 
 

Dostupný povrch může být 

 
během provozu horký.

ex_fengjf
矩形



 
Návod k montáži 

Před montáží si pečlivě přečtěte tento návod 

 

Upozornění 
Elektrické připojení 

 Mikrovlnná trouba je vybavena zástrčkou, která musí být zapojena pouze do 

odborně nainstalované a uzemněné zásuvky. Elektrická zásuvka a případná 

výměna přívodního kabelu musí být instalována/prováděna pouze kvalifikovaným 

elektroinstalatérem v souladu s platnými předpisy. 

Pokud již zástrčka nesplňuje platné předpisy, vypněte jistič zásuvky a vyjměte 

zástrčku ze zásuvky a troubu nepoužívejte. Nechte kabel vyměnit kvalifikovaným 

elektrikářem. 

Nábytek do které troubu umístíte musí mít volnou zadní stěnu za přístrojem.   

Minimální výška do které se mikrovlnná trouba instaluje: 85 cm.  

Nezakrývejte ventilační otvory mikrovlnné trouby. 

 

Poznámka: 

Dbejte na to, aby se kabel při montáži nikde neskřípl, nepřeložil nebo nezlomil. 

 

Šrouby A 

Šroub B 

 
Montážní konzole

 

Ozdobný plastový kryt
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Poznámka:

 

 

Montážní konzole a šablona jsou potřebné pro oba způsoby instalace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380+2
5 00
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B. Příprava nábytku 

 

1. Přečtěte si pokyny na přiložené montážní šabloně. 

 

2. Značky na spodní ploše skříňky proveďte podle značek "a" 
šablony. 

 

střed
 

 

3. Odložte montážní šablonu a připevněte montážní konzoli šroubem A.
 

 

 

Šrouby A

 

 

Montážní konzole

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"a ""  seloH

 

a a
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4. Umístěte troubu do nábytkové skříně 

- Ujistěte se, že zadní část trouby je zajištěna montážní konzolí. 

- Zajistěte, aby síťový kabel nebyl nikde skříplý, přeložený nebo zlomený. 

5. Otevřete dvířka a připevněte troubu ke skříni pomocí šroubu B v montážním otvoru. 

Poté upevněte plastový kryt k montážnímu otvoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

C. Instalace trouby   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šroub B

Montážní otvor
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OVLÁDACÍ PANEL 
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Mikrovlnný ohřev 

Grill/Kombinované vaření

 

Kuchyňská minutka/Hodiny

 

Rozmrazování podle nastaveného času

Rozmrazování podle nastavené hmotnosti

Stop/Vynulování

 

Start/+30SEC/Potvrzení

 

Automatické menu

 

Čas 

Hmotnost

 

 Návod



NÁVOD K POUŽITÍ 

Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické systémy, kterými reguluje 

parametry vaření tak, aby co nejlépe uspokojila svými výkony Vaše potřeby.

 
 

1. Nastavení hodin 
Jakmile připojíte mikrovlnnou troubu k síťové zásuvce, zobrazí se na displeji 

 "0:00" a zazní

zvuková signalizace. 

1) Stiskněte dvakrát "         ", čísla hodin začnou blikat. 

2) Otočením  -23.    " nastavte hodiny v rozsahu 0"  

3) Stiskněte "            ", čísla minut začnou blikat. 

4) Otočením "    " nastavte minuty v rozsahu 0-59. 

5) Stiskněte "            " a pro ukončení nastavení hodin, ":" bude blikat. 
Pozn: 

2) Pokud během nastavování hodin neprovedete žádný úkon v 

průběhu 1 minuty, trouba opustí funkci nastavování.  

2. Mikrovlnné vaření 

1) Stiskněte "           ", "P100" se zobrazí na displeji. 

2) Stiskněte několikrát    

"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" se postupně zobrazí na displeji. 

"         ", nebo otočením " " zvolte mikrovlnný výkon, 

3) Stiskněte "            " pro potvrzení. 

4) Otáčením - 95:00. "    " , nastavte dobu vaření v rozsahu 0:05 

5) Stiskněte " pro začátek vaření.          " 
 
Tabulka úrovně výkonu mikrovlnné trouby: 

Mikrovlnný výkon
Display 

       

 

 

 

30%100% 80% 50% 10%

P100          P80              P50             P30              P10
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1) Pokud nejsou hodiny nastaveny, nebudou při zapojení trouby fungovat.



3. Grilování 
1) Stiskněte "           ", na displeji sa zobrazí "G". 

2) Stiskněte "             " pro potvrzení.  

3) Otáčením rozsahu 0:05 - 95:00. "    " , nastavte dobu grilování v 

4) Stiskněte pro začátek grilování. "         " 

Poznámka: Pokud je polovina času grilování, zazní dvakrát zvukový signál. 

Abyste měli lepší výsledek grilování jedla, měli byste jídlo otočit, 

Poté zavřete dvířka a stiskněte tlačítko " pro pokračování ve 

vaření. 

          " 

Pokud se žádná operace neuskutečnění, trouba pokračuje v grilování.

 

 4. Kombinované vaření 

1) Stiskněte "           ", na displeji sa zobrazí "G". 

2) Stiskněte několikrát "          ", nebo otočením   

výkon a "C-1(55%mikrovln+45%grill)" a "C-2(36%mikrovln+64%grill)" se postupně 

objeví na displeji. 

" " zvolte kombinovaný 

3) Stiskněte "              " pro potvrzení.  

4) Otáčením "   - 95:00. " , nastavte dobu grilování v rozsahu 0:05 

5) Stiskněte " pro začátek kombinovaného vaření.             " 

 

5. Rychlé spuštění 

1) Když je trouba v klidovém stavu, stiskněte tlačítko "         ", tím 

začne vaření na maximální výkon po dobu 30 sekund. Doba vaření se pokaždé 

zvýší o dalších 30 sekund, stisknutím tlačítka "

doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut. 

              ". Maximální 

2) Při mikrovlnném vaření, grilování, kombinovaném vaření nebo časovém 

rozmrazování můžete stisknout " pro prodloužení času.             " 

3) V klidovém stavu nastavte otáčením doleva čas vaření. Po nastavení času 

stiskněte pro začátek vaření. Mikrovlnný výkon je 100%. 

"    " 

"           " 

 Poznámka: Při použití Automatických programů a Rozmrazování podle nastavené 

hmotnosti nelze prodloužit čas vaření stisknutím "         " . 
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6. Rozmrazování podle nastavené hmotnosti 

1) Stiskněte tlačítko "        ", na displeji se zobrazí "dEF1". 

2) Pro volbu hmotnosti pokrmu, který chcete rozmrazit otáčejte "        ". Hmotnost musí 

být v rozmezí 100 a 2000 g. 

3) Stiskněte tlačítko "           "  pro zahájení rozmrazování. 

 

7. Rozmrazování podle nastaveného času 

1) Stiskněte tlačítko "         ", na displeji se zobrazí "dEF2". 

2) Dobu rozmrazování zvolte otočením  "    ". 

3) Stiskněte tlačítko " pro spuštění rozmrazování.              " 

 

8. Postupné vaření na několika programech 

Je možné nastavit maximálně dva programy vaření za sebou. Pokud je jedním 

programem rozmrazování, musí být zařazen jako první. Po každém programu bude 

slyšet zvuková signalizace a pak začne následující program. 

Poznámka: Funkci Auto menu nelze nastavit jako jeden z programů v řadě.  

Příklad: pokud chcete rozmrazovat jídlo 5 min a pak ho vařit výkonem 80% po dobu 

7 minut,postupujte následovně: 

1) Stiskněte tlačítko "            ", na displeji se zobrazí "dEF2". 

2) Otáčením  "    " , nastavte dobu rozmrazování na 5 min.

3) Stiskněte "          ". 

4) Otáčením 80%.

 

"    " dokud se na displeji nezobrazí "P80" zvolte mikrovlnný výkon 
5) Stiskněte "              " pro potvrzení.  

6) Otáčením "     ", nastavte dobu vaření na 7 min.

7) Stiskněte" pro začátek vaření.               " 
 

9. Kuchyňská minutka 

1) Stiskněte "             " , na displeji se zobrazí 00:00 

2) Otočte požadovaný čas (maximální hodnota je 95 minut). "     " a zadejte 

3) Stiskněte "                                     " pro potvrzení nastavení. 
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4) Když je dosaženo nastaveného času, zvukový signál zazní pětkrát a symbol 

hodin zhasne. 

Pokud jsou hodiny nastaveny v (24 hodinovém režimu) na displeji se zobrazí 

aktuální čas. 

Poznámka: Kuchyňská minutka je časovač, nezobrazuje reálný čas v 24 hodinovém 

režimu 

 

10. Automatické programy pro vaření 

1) Otáčejte    a zvolte požadovaný program. Postupně se budou zobrazovat 

"A-1", "A-2",...."A-8" v tomto pořadí. 

" " 

2) Stiskněte "                 " pro potvrzení volby. 

3) Otočte    a zadejte hmotnost připravovaného jídla. " " 

4) Stiskněte " pro začátek vaření.            " 

5) Po ukončení vaření zvukový signál zazní pětkrát. 

 

11. Funkce dětské pojistky 
Pojistka: v nezablokovaném stavu stiskněte "         " na 3 vteřiny, dlouhý 

zvukový signál ohlásí,že jste aktivovali dětskou pojistku a na displeji se zobrazí 

aktuální čas nebo " ". 

Uvolnění pojistky: v zablokovaném stavu stiskněte "         " na 3 vteřiny. dlouhý 

zvukový signal ohlásí, že pojistka byla deaktivovaná. 

 

12. Funkce kontroly nastavení 

1) Když je trouba v provozu (mikrovlny, gril, kombinované vaření), stiskněte 

"                ", na displeji se zobrazí aktuální výkon po dobu 3 vteřin. 

2) Když je trouba v provozu, stiskněte 

aktuální čas po dobu 3 vteřin. 

"               ", na displeji se zobrazí 
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13. Specifikace 
1) Zvuková signalizace vydá pípnutí, jakmile otočíte ovladač na začátku postupu. 

2) Pokud dojde k otevření dvířek během vaření, je nutné pro pokračování stisknout 

tlačítko "            ". 

3) Jakmile je nastavený program vaření, musíte stisknout tlačítko "          "

do 1 minuty. V opačném případě se zobrazí aktuální čas a nastavení 

bude zrušeno. 

4) Zvukový signál potvrdí správné stisknutí tlačítka. Pokud zvukový signál nezazněl, 

nebylo tlačítko stisknuto. 

5) Zvukový signál zazní pětkrát, když je vaření ukončeno. 

 

Tabulka automatických programů 

 

A-2

A-3

A-5

A-4

A-6

A-8

200 g

400 g

250 g

350 g

450 g

200 g

300 g

400 g

 200 g

400 g

600 g

250 g

350 g

450 g

50 g

100 g

A-1

A-7

200

400

250

350

450

200

300

400

50

100

200

400

600

250

350

450

1

2

3

50

100

1 pohár (120 ml)

2 poháry (240 ml)

3 poháry (360 ml)

Těstoviny  50g (s 450g studené vody)
Brambory  100g (s 800g studené vody)

Program Hmotnost Zobrazení

Pizza

Maso

Zelenina

Těstoviny

Brambory

Ryby

Nápoje

Popcorn
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Odstranění možných problémů

NORMÁLNÍ
Rušení příjmu TV mikrovlnnou troubou. Příjem rádia a televize může být při provozu 

mikrovlnné trouby rušen. Tento jev se podobá
rušení malými elektrickými spotřebiči jako je 
mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Jde o
normální stav.

Ztlumení světla trouby. Při nízkém výkonu mikrovlnného vaření se může
světlo ztlumit. Je to normální stav.

Pára hromadící se na dvířkách, horký vzduch
vycházející z větracích otvorů.

Během vaření může z jídla vycházet pára. 
Většina této páry vyjde ven z větracích otvorů. 
Ale nějaké množství se může nahromadit na 
studených místech jako jsou dvířka trouby. Je to 
normální stav.

Trouba byla náhodně spuštěna, když uvnitř 
nebylo žádné jídlo.

Troubu nepoškodí, pokud po velmi krátký čas
funguje prázdná. Ale měli byste se této situaci
vyhnout.

Problém Možná příčina Náprava
Trouba se nezapne. Napájecí kabel není správně

zapojený do síťové zásuvky.
Vytáhněte kabel ze zásuvky,
počkejte 10 sekund a znovu ho
zapojte.

Spálená pojistka nebo zásah
automatického spínače.

Vyměňte pojistku nebo znovu
nastavte automatický spínač
(opravený kvalifikovaným
personálem naší společnosti).

Problémy  s  Zkontrolujte
 pomocí

 
jiného spotřebiče.

Trouba nehřeje. Dvířka nejsou správně zavřená Zavřete správně dvířka.

Tento spotřebič je označen ve shodě s evropskou směrnicí WEEE 2002/96/EC o 
zacházení s odpadem z elektronických a elektrických spotřebičů. Tím, že zákazník zaručí 
správnou likvidaci odpadu, přispívá k ochraně zdraví osob a ochraně životního prostředí, 
které by mohlo jinak být poškozeno nevhodnou likvidací odpadu. Symbol, který je na 
spotřebiči umístěn znamená, že tento výrobek nemůže být zlikvidován jako normální 
komunální odpad, ale musí být odevzdán do nejbližšího sběrného místa nebo střediska 
recyklace elektrického a elektronického odpadu. Likvidace musí být provedena podle 
místních platných předpisů pro ochranu životního prostředí a likvidaci odpadu.

Další informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne místní organizace
odpovědná za likvidaci nebo obchod, ve kterém byl nákup proveden.

elektrickou zásuvkou elektrickou zásuvkou
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LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
Germany

info@lord.eu
www.lord.eu
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sk Návod na použitie 

Mikrovlnná rúra 2 v 1

M5M5



 

230 V~50 Hz 

1250 W 

800 W 

1000 W 

20L

Ø 5 mm 24

595x343.5x388 mm 

1  kg 5

SK-2

Model:  

Napätie:  

Príkon:  

Výkon mikrovĺn:  

Výkon grilu:  

Vnútorný objem rúry:

Priemer taniera:  

Vonkajšie rozmery (ŠxHxV):

Hmotnosť:  

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE 

MOŽNÉ NADMERNÉ EXPOZÍCIE  MIKROVLNNEJ 

ENERGIE 
(a) Nepokúšajte sa používať túto rúru s dverami 
otvorenými, pretože to môže viesť k škodlivému vystaveniu 
mikrovlnnej energie. Je dôležité, aby sa neporušovali a 

neoprávnene manipulovalo s bezpečnostnými blokovacími 

prvkami. 
(b) Neumiestňujte žiadne predmety medzi prednú plochu 

rúry 
a dvere alebo nechajte akumulovať nečistoty alebo zvyšky 

čistiaceho prostredku na tesniacich plochách. 
(c) VAROVANIE: Ak su dvere alebo tesnenie dveri 
poškodene, ruru nesmiete použivať, pokiaľ nebude 
opravena kompetentnou osobou. 
 
DODATOK 
Ak prístroj nie je udržiavaný v čistom stave, jeho povrch by 

mohol byť degradovaný a ovplyvniť životnosť prístroja a 

viesť k nebezpečnej situácii. 
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špecifikácia 



dÔLEŽITÉ BEZPEČNoSTNÉ UPoZoRNENIA:

•	 Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
•	 Tento spotrebič môže byť používaný v domácnostiach a podobných 

priestoroch ako sú: Kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriach a 
ostatných pracoviskách; 
Spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných 
oblastiach;

•	 Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov vyš-
šie a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ sú 
pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi k použitiu spotre-
biča bezpečným spôsobom a rozumejú jeho rizikám.

•	 Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
•	 Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali prevádzať deti, pokiaľ sú 

mladšie než 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
•	 Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosah detí mladších než 8 

rokov.
•	 UPOZORNENIE: Prístroj a jeho časti môžu byť horúce počas použí-

vania. Dávajte pozor aby sa zabránilo dotyku výhrevných telies. Deti 
mladšie než 8 rokov musia byť udržované v bezpečnej vzdialenosti a 
byť nepretržite pod dohľadom.

•	 Povrch korpusu, kde je prístroj uložený, môže byť horúci.
•	 Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marke-

tingové materiály.
•	 Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku 

spotrebiča.
•	 Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
•	 Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch,

bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí mať dostatočnú 
nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom.

•	 Nezakrývajte otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
•	 Neodstraňujte nožičky.
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•	 Používajte iba riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre (nekovový, 
bez kovovej potlače a ozdôb). Plastové nádoby alebo papierové obaly 
sa môžu teplom deformovať alebo vznietiť, počas prípravy ich preto 
sledujte.

•	 Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
•	 Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá.
•	 Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, používajte kuchynské rukavi-

ce (chňapky).
•	 Dodržujte pokyny pre vstavanie spotrebiča. Zvláštnu pozornosť 

venujte vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú záclony, závesy, 
prikrývky, papier, oblečenie a pod.!

•	 Udržujte spotrebič v čistote. Nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do 
otvoru mriežok. Mohli by spôsobiť skrat, poškodiť spotrebič alebo 
spôsobiť požiar.

•	 Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte nadmerne veľké 
potraviny alebo kovové predmety. Mohli by spôsobiť požiar.

•	 Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahaj-
te za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.

•	 Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipu-
lovať, používajte ho mimo ich dosahu.

•	 Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým 
vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby ne-
oboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom 
zodpovednej, s obsluhou oboznámenej osoby.

•	 Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti 
detí.

•	 Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
•	 Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej 

dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
•	 Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom 

povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
•	 Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
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•	 Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zá-
strčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť autorizovanému servisnému 
stredisku.

•	 Neťahajte a neprenášajte spotrebič za prívodný kábel.
•	 Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry

a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou.
•	 Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
•	 V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky 

elektrického napätia.
•	 Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí počas prevádzky spotrebiča.
•	 Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na 

komerčné použitie.
•	 Spotrebič je určený iba na varenie, ohrievanie alebo rozmrazovanie 

jedla a potravín.
•	 Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do 

inej kvapaliny.
•	 Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel z dôvodu poškode-

nia. Nezapínajte poškodený spotrebič.
•	 Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte aspoň

30 minút vychladnúť.
•	 POZOR! Pri otváraní dvierok sa môže uvoľniť veľké množstvo pary. 

Buďte opatrní. Nebezpečenstvo oparenia!
•	 Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel 

zo zásuvky. Nechajte zatvorené dvierka, aby sa zabránilo prípadnému 
šíreniu ohňa.

•	 Nepoužívajte spotrebič bez vložených potravín. Môže dôjsť k jeho 
poškodeniu.

•	 Pri príprave alebo ohreve dojčenskej stravy jedlo alebo nápoj dobre 
premiešajte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.

•	 Mikrovlnný ohrev môže spôsobiť oneskorený var, buďte opatrní pri 
manipulácii s ohriatou kvapalinou.

•	 Nepoužívajte spotrebič na ohrev vajec v škrupinke a celých varených 
vajec, môže dôjsť k ich explózii, aj po skončení ohrevu.
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•	 Potraviny so šupkou (párky, zemiaky, ovocie a pod.) pred ohrevom 
niekoľkokrát prepichnite.

•	 Nepoužívajte spotrebič na vyprážanie jedál. Horúci olej môže poško-
diť časti spotrebiča alebo spôsobiť popáleniny kože.

•	 Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok po-
škodené. Nechajte ich opraviť v autorizovanom servise.

•	 Z dôvodu ochrany pred mikrovlnným žiarením je pre neoprávnené 
osoby nebezpečné vykonávať akýkoľvek servisný zásah alebo opravu, 
napr. odobratie krytu, ktorý chráni pred mikrovlnným žiarením.

•	 Nepoužívajte spotrebič na prípravu a ohrev potravín v uzatvorených 
nádobách, môžu explodovať.

•	 Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
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Mikrovlnná rúra je určená na prípravu jedál a nápojov. 

Sušenie potravín alebo odevov a ohrevu ako tepelné 

podložky, špachtle, hubky, vlhké látky a podobne môže viesť 

k nebezpečenstvu zranenia, zapálenia alebo požiaru. 
Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené 
počas mikrovlného ohrevu. 
Je potrebné zabezpečiť, aby nebol otočný tanier posunutý 

pri vyberaní nádob zo spotrebiča. (Toto zariadenie sa 

nevzťahuje na spotrebiče s horizontálnym umiestnením 

dverí). 
Mikrovlnná rúra je určená na vstavané použitie. 
Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekorativné dvere, 

aby nedošlo k prehriatiu. (Neplatí pre spotrebiče s 

dekoračnými dverami.) 
 
 

•	

•	

•	

•	
•	



Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byt prípadná oprava uzna-
ná ako záručná.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bezpečnostná zámka 
dvierok 
2. Okno rúry 
3. Otočné valčeky 
4. Sklený podnos 
5. Ovládací panel 
 

Grilovací rošt 
(Len pre použitie pri grilovaní alebo pri 
kombinovanej funkcii. Musí byť umiestnený na 
sklenom podnose.

A-sklený podnos; B-kruhová podložka (pod); C-otočný hriadeľ; 
D-otočné valčeky 
 
 
a. Nikdy nevkladajte sklený podnos naopak. Sklený podnos 
nesmie byť nikdy blokovaný.  
b. Sklený tanier a kruhová podložka musí byť vždy použitá pri 
varení.  
c. Potraviny a nádoby musia byť vždy umiestnené na sklenom 
podnose na varenie.  
d. Ak je sklený podnos alebo kruhová podložka poškodená 
alebo zlomená, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko. 
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Inštalácia a pripojenie 

1. Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. 
2. Tento spotrebič je určený iba na zabudovanie.. Nie je 
určené pre voľne stojace použitie na stole alebo v nábytku. 
3. Dbajte na pokyny  návodu na montáž. 
4. Spotrebič možno zabudovať do horných skríň o šírke 

60cm. 
5. Spotrebič je vybavený elektrickou zástrčkou a smie byť 

pripojený 
výhradne k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným 

kontaktom. 
6. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na 

typovom štítku. 
7. Inštalácia zásuvky alebo výmeny pripojovacieho kábla 

smie vykonávať iba odborný elektrikár. Ak zástrčka 

nesplňuje uvedené požiadavky, musia byť odpojené všetky 

póly na vzdialenosť kontaktov najmenej 3 mm, . 
8. Nesmiete používať adaptéry, konektory a predlžovacie 

káble. V prípade preťaženia hrozí nebezpečenstvo požiaru. 
 
 
Dostupný povrch môže byť  
 
 
počas prevádzky horúci



Návod k montáži 
Pred montážou si prečítajte tento návod 

 
Upozornenie 
Elektrické pripojenie 
 
Mikrovlnná rúra je vybavená zástrčkou, ktorá musí byť zapojená iba do odborne 

inštalovanej a uzemnenej zásuvky. Elektrická zásuvka a prípadná výmena 

prívodného kábla musia byť inštalované / vykonávané iba kvalifikovaným 

elektroinštalatérom v súlade s platnými predpismi. 
Ak už nespĺňate platné predpisy, vypnite zásuvky a vytiahnite zástrčku zo zásuvky a 

nepoužívajte. Nechajte kábel vymeniť kvalifikovaným elektrikárom. 
Nábytok do ktorého 

 
 
Minimálna výška, do ktorej sa má mikrovlnná rúra inštalovať: 85 cm. 

 

Nezakrývajte ventilačné otvory pre mikrovlnné rúry.  
Poznámka: 
Dbajte na to, aby sa pri montáži           nikde nezasekol, nepreložil  ani nezlomil.  

 
Šrouby A 

Šroub B
 

 
Montážne konzoly 
 
Ozdobný plastový kryt 
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rúra  má byť umiestnená, musí mať zadnú stenu za prístrojom voľnú

 lábel

ex_fengjf
矩形

ex_fengjf
矩形

ex_fengjf
矩形

ex_fengjf
矩形



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380+2
340

SK-10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380+2
5 00

Poznámka: 
 
Montážne konzoly a šablóny sú potrebné pre oba spôsoby inštalácie. 
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B. Príprava nábytku 
 
1. Prečítajte si pokyny na priloženú montážnu šablónu. 
 

2. Značky na spodnej ploche skriniek vykonajte podľa označení "a" Šablóny. 

 

stred 
 
3. Odložte montážny šablón a pripevnite montážne konzoly skrutkou A. 
 

 

Šrouby A

 
 

Montážne konzoly

 

 

 

"a ""  seloH

 

a a
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C. Inštalácia rúry 
 
4. Umiestnite rúru do nábytkovej skrine 
- Uistite sa, že zadná časť rúry je zabezpečená montážnou konzolou. 
- Zaistite, aby sieťový kábel nebol nikde zaseknutý, preložený alebo zlomený. 
 

5. Otvorte dvierka a upevnite objímku ku skrini pomocou skrutky B v montážnom 

otvore. 
Potom upevnite plastový kryt k montážnemu otvoru. 
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Montážne 
 konzoly

SKRUTKA B

INSTALAČNÝ OTVOR

ex_fengjf
矩形



OVLÁDACÍ PANEL 
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Mikrovlnný ohrev 

Grill / Kombinované varenie

 

Kuchynská minútka / Hodiny

 

Rozmrazovanie podľa nastaveného času

 

Rozmrazovanie podľa nastavenej hmotnosti

 

Stop / Vynulovanie

 

Start / + 30sec / Potvrdenie

 

Automatické menu

 

Čas 

Hmotnosť

 
 

 
 
 
 
 
 

Inštrukcia 



NÁVOD NA POUŽITI E 
Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické systémy, ktoré regulujú 
parametre varovania tak, aby čo najlepšie uspokojil svojim výkonom Vaše potreby. 
 
1.Nastavte hodiny  
Akonáhle pripojíte mikrovlnnú rúru k Sieťové zásuvke, zobrazí sa na displeji "0:00" a 
zaznie Zvuková signalizácia. 
1) Stlačte dvakrát " ", čísla hodín začnú blikať.  
2) Otáčaním "    " nastavte hodiny v rozsahu 0-23. 
3) Stlačte " ", čísla minút začnú blikať.  
4) Otáčaním "   " nastavte minúty v rozsahu 0-59. 
5) Stlačte "           " profík ukončenie nastavenia HODÍN ":" Bude 

blikať. 
Poznámky: 1) Pokiaľ nie sú nastavené hodiny, nebudú pri zapojení trubky fungovať . 
2) Ak počas nastavovania hodín nedošlo k žiadnemu úkonu  
počas jednej minúty, rúra opustí funkciu nastavovania. 

 
2. Mikrovlnné varovanie 
1) Stlačte "                ", "P100" sa zobrazí na displeji. 
2) Stlačte niekoľkokrát "          ", Alebo otočením "    " zvoľte mikrovlnný 

Výkon, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" sa postupne zobrazí na displeji. 
3) Stlačte tlačidlo "           " pre potvrdenie. 
4) Otáčaním "    " nastavte dobu varenia v rozsahu 0:05 - 95:00. 
5) Stlačte tlačidlo "             " pre začiatok varenia. 
 
Tabuľka úrovní výkonu mikrovlnnej rúry: 

Mikrovlnný výkon 

Displej 

 
 
 
 
 
 

30%100% 80% 50% 10%

P100          P80              P50             P30              P10

SK-15



3. Grilovanie
1) Stlačte tlačidlo "             ", na displeji sa zobrazí "G". 
2) Stlačte tlačidlo "          " pre potvrdenie. 
3) Otáčaním "    " nastavte dobu grilovania v rozsahu 0:05 - 95:00. 
4) Stlačte tlačidlo "             " pre začiatok grilovania. 
Poznámka: Ak je polovica času grilovania, zaznie dvakrát zvukový signál. 
Aby ste mali lepší výsledok grilovania jedla, zatvorte dvierka. 
Pote zatvorte dvierka stlačte tlačítko " 
vo varení. 

         " pre Pokračovanie 

Pokiaľ nie je žiadna operácia uskutočnená, rúra pokračuje v grilovaní. 
 
4. Kombinované varenie 
1) Stlačte "           ", na displeji sa zobrazí "G". 
2) Stlačte niekoľkokrát "            ", alebo otočením "      " zvoľte kombinovaný výkon 

a "C-1 (55% mikrovĺn + 45% grill)" a "C-2 (36% mikrovĺn + 64% grill)" sa postupne 

objavia na displeji. 
3) Stlačte "           " pre potvrdenie. 
4) Otáčaním "    " nastavte čas grilovania v rozsahu 0:05 - 95:00. 
5) Stlačte "              " pre začiatok kombinovaného varenia. 
 
5. Rýchle spustenie 
1) Keď je rúra v kľudovom stave, stlačte tlačidlo "             ", tým 
začne varenie na maximálny výkon po dobu 30 sekúnd. Doba varenia sa zakaždým 

zvýši o ďalších 30 sekúnd, stlačením tlačidla "             ". Maximálna 

doba, ktorú môžete nastaviť, je 95 minút. 
2) Pri mikrovlnnom varení, grilovaní, kombinovanom varení alebo časovom 

rozmrazovaní môžete stlačiť "            " pre predĺženie času. 
3) V kľudovom stave nastavte otáčaním "    " doľava čas varenia. Po nastavení 

času stlačte " 100%.            " pre začiatok varenia. Mikrovlnný výkon je 

 Poznámka: Pri použití Automatických programov a Rozmrazovaní podľa nastavenej 

hmotnosti nemožno predĺžiť čas varenia stlačením "             ". 
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6. Rozmrazovanie podľa nastavenej hmotnosti 
1) Stlačte tlačidlo "        ", na displeji sa zobrazí "dEF1". 
2) Pre voľbu hmotnosti pokrmu, ktorý chcete rozmraziť otáčajte "    ". Hmotnosť 

musí byť v rozmedzí 100 a 2000 g. 
3) Stlačte tlačidlo "           " pre zahájenie rozmrazovania. 
 
7. Rozmrazovanie podľa nastaveného času 
1) Stlačte tlačidlo "            ", na displeji sa zobrazí "dEF2". 
2) Dobu rozmrazovaní otočením "     ". 
3) Stlačte tlačidlo "          " pre spustenie rozmrazovania. 
 
8. Postupné varenie na niekoľkých programoch 
Je možné nastaviť maximálne dva programy varenia za sebou. Ak je jedným 
programom rozmrazovanie, musí byť zaradený ako prvý. Po každom programe 
bude počuť zvuková signalizácie a potom začne nasledujúci program. 
Poznámka: Funkciu Auto menu nie je možné nastaviť ako jeden z programov v 

rade. 
 Príklad: ak chcete rozmrazovať jedlo 5 min a potom ho variť výkonom 80% počas 7 

minút, postupujte nasledovne: 
1) Stlačte tlačidlo "           ", na displeji sa zobrazí "dEF2". 
2) Otáčaním "    " nastavte čas rozmrazovania na 5 min. 
3) Stlačte "           ". 
4) Otáčaním "    " kým sa na displeji nezobrazí "P80" zvoľte mikrovlnný výkon 80%. 

5) Stlačte "        " pre potvrdenie. 
6) Otáčaním "     " nastavte dobu varenia na 7 min. 
7) Stlačte "         " pre začiatok varenia. 

 
9. Kuchynská minútka 
1) Stlačte "            ", na displeji sa zobrazí 00:00 
2) Otočte "    " a zadajte požadovaný čas (maximálna hodnota je 95 minút). 

3) Stlačte "           " pre potvrdenie nastavenia. 
4) Keď je dosiahnutý nastaveného času, zvukový signál zaznie päťkrát a symbol 

hodín zhasne. 
Ak sú hodiny nastavené v (24 hodinovom režime) na displeji sa zobrazí aktuálny čas.

  Poznámka: Kuchynská minútka je časovač, nezobrazuje reálny čas v 24 hodinovom 

režime
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10. Automatické programy pre varenie 
1) Otáčajte "   " a zvoľte požadovaný program. Postupne sa budú zobrazovať "A-1", 
"A-2", .... "A-8" v tomto poradí. 
2) Stlačte "            " pre potvrdenie voľby. 
3) Otočte "    " a zadajte hmotnosť pripravovaného jedla. 
4) Stlačte "            " pre začiatok varenia. 
5) Po ukončení varenia zvukový signál zaznie päťkrát. 
 
11. Funkcia detskej poistky 
Poistka: v nezablokovanom stave stlačte "           " na 3 sekundy, dlhý zvukový 
signál ohlási, 
alebo "    ". 
Uvoľnenie poistky: v zablokovanom stave stlačte "          " na 3 sekundy. dlhý 

zvukový signál ohlási, že poistka bola deaktivovaná. 
 
12. Funkcia kontroly nastavení 
1) Keď je rúra v prevádzke (mikrovlny, gril, kombinované varenie), stlačte 

"              ", na displeji sa zobrazí aktuálny výkon po dobu 3 sekúnd. 
2) Keď je rúra v prevádzke, stlačte "                ", na displeji sa zobrazí 
aktuálny čas po dobu 3 sekúnd. 
 
13. Špecifikácie 
1) Zvuková signalizácia vydá pípnutie, akonáhle otočíte ovládač na začiatku 

postupu. 
2) Ak dôjde k otvoreniu dvierok počas varenia, je nutné pre pokračovanie stlačiť 

tlačidlo "        ". 
3) Akonáhle je nastavený program varenia, musíte stlačiť tlačidlo "           "
do 1 minúty. V opačnom prípade sa zobrazí aktuálny čas a nastavenie 

bude zrušené. 
 
4) Zvukový signál potvrdí správne stlačenie tlačidla. Ak zvukový signál nezaznel, 
nebolo tlačidlo stlačené. 
5) Zvukový signál zaznie päťkrát, keď je varenie ukončené. 
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že ste aktivovali detskú poistku a na displeji sa zobrazí aktuálny čas 



 
Tabuľka automatických programov 
 

Program                                      Hmotnosť                       Zobrazenie

 

Mäso

Zelenina

 

 50g (s 450g studenej vody)

 

 100g (s 800g studenej vody)

 

Ryby

 

1 pohár (120 ml) 

2 poháre (240 ml)

 

3 poháre (360 ml)

 

Popcorn

 

 

A-2

A-3

A-5

A-4

A-6

A-8

200 g

400 g

250 g

350 g

450 g

200 g

300 g

400 g

 200 g

400 g

600 g

250 g

350 g

450 g

50 g

100 g

A-1

Pizza

A-7

200

400

250

350

450

200

300

400

50

100

200

400

600

250

350

450

1

2

3

50

100

Nápoje 

Cestoviny 

Zemiaky 
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RIEŠENIE ŤAŽKoSTí

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. 
Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického 
zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym 
dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou 
likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte 
na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, 
kde ste výrobok zakúpili.
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NORMÁLNE 

Rušenie príjmu TV 

mikrovlnnou rúrou.
 Príjem rádia a televízie môže byť pri prevádzke 

  mikrovlnnej rúry rušený. Tento jav sa podobá 
  rušeniu malými elektrickými spotrebičmi ako je 
  mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Ide o 
  normálny stav. 
Stlmenie svetla rúry. Pri nízkom výkone mikrovlnného varenia sa môže 
  svetlo stlmiť. Je to normálny stav. 

dvierkach, horúci 
vzduch 

Počas varenia môže z jedla vychádzať para. 

vychádzajúci z 
vetracích otvorov.

 

Väčšina tejto pary vyjde von z vetracích otvorov. 

  

Ale nejaké množstvo sa môže nahromadiť na 

 
studených miestach ako sú dvierka rúry. Je to 

  normálny stav. 
Rúra bola náhodne 
spustená, keď vo vnútri 

Rúru nepoškodí, ak po veľmi krátky čas 

nebolo žiadne jedlo. 
funguje prázdna. Ale mali by ste sa tejto situácii

 

  

vyhnúť

. 
 

  

 

 
 

 

 

  

Problém Možná príčina Náprava 
Rúra sa 
nezapne. 

Napájací kábel nie je správne Vytiahnite kábel zo zásuvky, 

  
zapojený do sieťovej zásuvky. 

počkajte 10 sekúnd a znova 
ho 

    
zapojte. 

  
Spálená poistka alebo zásah 

Vymeňte poistku alebo 

znovu 
  automatického spínača. spínač 

    

(Opravený kvalifikovaný

     personálom našej spoločnosti). 

  
Problémy s elektrickou 
zásuvkou 

Skontrolujte elektrickou 
zásuvku 

    
pomocou
 

    

iného spotrebiča.

 Rúra nehreje. 
Dvierka nie sú správne 
zatvorené 

Zatvorte správne dvierka. 

 

nastavte automatický 
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