EXIHAND spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ LIST
KALORIK
Výrobce
Datum vyskladnění
Záruční doba

Mikrovlnná trouba
KALORIK

MW 2500 DG

24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA

Název výrobku
Typ
Výrobní číslo
Datum prodeje

Mikrovlnná trouba
MW 2500 DG

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH
Do opravy
předáno dne

Opraveno dne

Předmět opravy

Podpis

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Před instalací a použitím trouby se prosím podrobně seznamte s návodem k jejímu
použití a to, i když jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu.
Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.
• Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů v domácnostech, nepoužívejte troubu
pro živnostenské účely ani pro účely pro které nebyla konstruována.
• Před prvním použitím uveďte troubu bez vložených potravin na 5 - 10 minut
do provozu. Budou tak z trouby odstraněny zbytky konzervačních prostředků použitých
pro ochranu kovových dílů trouby proti korozi během její přepravy a skladování.
Během této doby je možný krátkodobý výskyt nepříjemného zápachu nebo dokonce
dýmu - tento jev je normální.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY
• Nezapínejte poškozenou troubu a nepoužívejte ji s poškozeným síťovým kabelem.
• V žádném případě neopravujte troubu sami - riziko úrazu elektrickým proudem.

• Bude-li trouba vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
Na troubě neprovádějte žádné úpravy - zásahem do trouby v době platnosti záruky
se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.
• Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
• Nedovolte, aby troubu používaly děti bez trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené
s používáním trouby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě
způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o možnostech rizik spojených s používáním
trouby.
• Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, senzorickou
nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou
přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Nepoužívejte troubu pro ukládání potravin, případně jiných předmětů.
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Distributor na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému
spotřebiteli.
Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu,
chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
• při dopravě
• mechanickým poškozením (např. upadnutím výrobku)
• nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
• nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
• připojením výrobku k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na výrobku uvedeno
• připojením výrobku k vadné elektrické instalaci
• zásahem do výrobku v průběhu záruční doby
• nedostatečnou nebo chybnou údržbou výrobku
Záruka zcela zaniká:
•
při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
•
při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným
datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené
s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek
odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek
zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:
EXIHAND, spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 BRNO
tel: +420 545 213 738, 740
e-mail: reklamace@exihand.cz
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TECHNICKÉ ÚDAJE

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů,
ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů roztřídit a poté odevzdat ve sběrných
střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci).
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!
Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích
odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním
úřadě.

Provozní napětí:
Příkon:
Příkon grilu:
Vnitřní objem:
Rozsah časového spínače:
LED DISPLAY:
Dětská pojistka
Digitální ovládání
Skleněný talíř

230V/ 50Hz
900W
1000W
25 litrů
0 - 60 minut
ANO
ANO
ANO
⌀ 270 mm

1. Madlo
2. Dveře
3. Vnitřní prostor trouby
4. Skleněný talíř
5. Vnější kryt
6. Bezpečnostní háky
7. Nohy
8. Unašeč
9. Rolna s kolečky
10. Grilovací stojan
11. Displej
12. Knoflík pro nastavení času
13. Tlačítko funkcí - mikrovlnná trouba / gril / kombinace vaření
14. Tlačítko nastavení - předvolba / hodiny / rozmrazování
15. Tlačítko ''start''
16. Tlačítko ''zrušít''

Distributor:
EXIHAND spol. s r.o.
Zábrdovická 12
615 00 BRNO
tel/fax: +420 545 213 738, 740
e-mail : info@exihand.cz
www.exihand.cz
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PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE
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PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE
Spotřebič připojte k síťové zásuvce 230 V / 50 Hz.Přívodní kabel je dlouhý 85 cm,
takže spotřebič umístěte v této vzdálenosti od síťové zásuvky. Připojením na jiné napětí
se automaticky ruší záruka a riskujete nenávratné poškození přístroje.
Jakmile je spotřebič zapojen, všechny prvky na displeji třikrát zablikají a
poté bude blikat pouze ":".

7. Skleněný talíř při znečištění vyjměte a umyjte ve dřezu nebo myčce na nádobí.
8. Rolnu s kolečky a unašeč pravidelně čistěte.
9. Pachy z trouby odstraníte vložením šálku vody s citronovou šťávou na dobu
minimálně 5 minut.
10. Pokud nesvítí vnitřní světlo, obraťte se na odborná elektroservis.

RÁDIOVÉ RUŠENÍ
Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení vašeho rádia, televize nebo podobných
zařízení. Pokud dojde k rušení, může být snížena nebo vyloučena následujícími
opatřeními:
1. Vyčistěte dveře a zkontrolujte nepoškozenost povrchu trouby.
2. Přesměrujte přijímací anténu rádia nebo televize.
3. Přesuňte mikrovlnnou troubu do větší vzdálenosti od přijímače.
4. Připojte mikrovlnnou troubu do jiné zásuvky tak, aby byla mikrovlnná trouba a
přijímač na různých elektrických obvodech.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
1. Vložte potraviny na střed talíře.
2. Při vaření sledujte čas. Ze sušších potravin se může při delším ohřevu začít kouřit
nebo se můžou i vznítit.
3. Potraviny při vaření zakryjte poklopem. Poklop zabraňuje rozstřikování a pomáhá
prohřát jídlo rovnoměrně.
4. Za účelem rychlého, efektivního vaření větší kusy potravin jako kuře nebo
hamburgery pravidelně otáčejte.

DOPORUČENÍ
1. Doporučujeme používat nádoby, které jsou speciálně určený pro vaření mikrovlnami.
Umožňují mikrovlnné energii procházet skrz nádobu a ohřívat jídlo.
2. Mikrovlnné vlny nemohou proniknout přes kov, kovové nádobí nebo nádobí
s kovovým obložením.
3. POZOR !! V mikrovlnné troubě nepoužívejte produkty z recyklovaného papíru,
protože mohou obsahovat malé množství kovových částic, které mohou způsobit
jiskření nebo požár.
4. V mikrovlnné troubě se potraviny nejlépe ohřívají v oválných nebo kulatatých
nádobách. U podlouhlých nebo čtvercových nádob hrozí, že rohy pokrmu budou méně
prohřáty.
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MOŽNÉ VADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pokud MT nefunguje.
Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodního kabelu dostatečně zasunutá v zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím, zda není vypadený jistič (pojistka) nebo
vypnutý hlavní vypínač. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Pokud tomu tak
není, bezpečnostní systém (6) zabrání zapnutí spotřebiče. Zkontrolujte, zda není dětská
pojistka aktivována (na displeji je symbol visacího zámku). Dětskou pojistku lze deaktivovat
stisknutím tlačítka (16) po dobu 3 sekund.
Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na odborný elektroservis.

ÚDRŽBA
Pokud není váš spotřebič udržován v dobrém stavu, snižuje to životnost spotřebiče a v
krajním případě to může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
1. Před čištěním vypněte MT a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Je velmi důležité pravidelně čistit dvířka trouby, neboť odstiňují mikrovlnné záření.
3. Udržujte vnitřek trouby ve stále čistotě. Zbytky potraviny nebo rozlité kapaliny odstraňte
vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné agresivní čističe, protože by mohly nenávratně
poškodit vnitřní prostor trouby.
4. Očistěte kryt vlnovodu na pravé straně vnitřního prostoru MT vlhkým hadříkem,
potom jej otřete do sucha. Neodstraňujte kryt vlnovodu během čištění.
5. Vnější povrch vyčistěte pouze vlhkým hadříkem. Zabraňte vniknuti vody do MT.

Následující tabulka je obecná příručka, která vám pomůže vybrat správné nádobí.

Kuchyňské nádobí

Mikrovlnné vaření

Gril

Kombinac
e

Křemenný gril
horký vzduch
kombinace

Tepelně odolné sklo

ANO

NE

NE

NE

Sklo neodolné proti
teplu

NE

NE

NE

NE

Tepelně odolná
keramika

ANO

NE

NE

NE

Mikrovlnnám odolné
plastové nádobí

ANO

NE

NE

NE

Kuchyňský papír
Kovový plech
Kovový rošt

ANO
NE
NE

NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

Hliníková fólie

NE

ANO

NE

NE

NASTAVENÍ HODIN
Když je mikrovlnná trouba uvedena do provozu poprvé nebo když byl přerušen napájecí
zdroj, na displeji se zobrazí ":" a je třeba nastavit manuálně čas hodin.
1. Stiskněte tlačítko (14) po dobu 3 sekund. Začne blikat údaj hodin, který nastavíte
otáčením kloflíku (12). Dalším stisknutím tlačítka (14) přejdete k nastavení minut.
Minuty nastavíte otáčením knoflíku (12).
2. Stiskněte tlačítko předvolby (14). Poslední číslice, udávající minuty, začne blikat.
3. Není-li stisknuto nebo zapnuto žádné tlačítko po dobu 2 sekund, nastavení
se automaticky zruší.

6. Ovládací panel vyčistěte vlhkým hadříkem a otřete jej do sucha. Očistěte ji měkkým
navlhčeným hadříkem.Při čištění ovládacího panelu ponechte otevřená dvířka MT,
aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
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OBECNÉ POKYNY K PROVOZU
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OBECNÉ POKYNY K PROVOZU
Potraviny vložte do trouby a zavřete dvířka. Zvolte funkci typu ohřevu podle Vaší volby
a spusťte spotřebič tlačítkem ''START'' (15). Po uplynutí nastavené doby vaření spotřebič se
automaticky vypne. Na displeji se zobrazí "END (Konec)" (16) a spotřebič 3x krátce pípne.
Toto pípání zazní každou minutu, dokud neotevřete dveře trouby nebo stisknutím tlačítka
''STOP'' (16) neukončíte vaření. Pokud není spotřebič znovu zapnutý během 2 minut od
ukončení programu, zazní pípnutí a přístroj se vrátí do výchozí pozice (čas indikace).
Maximální doba vaření pro mikrovlnné vaření, grilování nebo kombinované vaření je 60
minut. Vaření může být vždy přerušeno jedno stisknutím tlačítka ''STOP'' (16). Dvojité
stisknutí zruší zvolený program a dobu vaření.
Otevřením dveří (například při otočení pokrmu) můžete krátce přerušit čas vaření.
Když je vaření dočasně přerušeno, hodiny zobrazují zbývající dobu vaření.
Pokud byly dveře otevřeny, zavřete dvířka mikrovlnné trouby a pokračujte ve vaření
stiskem tlačítka ''START''.

OBECNÉ TIPY
• Většina potravin by měla být při vaření zakryta poklopem. Poklop uchovává páru i
vlhkost a zkracuje dobu vaření. Toto platí zejména pro vaření zeleniny, ryb a dušené
pokrmy.
• Zakrytí nádoby poklopem způsobuje rovnoměrnější prohřátí vařeného pokrmu.

• Při vaření potravin se slupkou je nutné ji propíchat.

RYCHLÝ START
Při použití programu rychlého spuštění je program vaření spuštěn v mikrovlnném
režimu na nejvyšší výkon a končí po uplynutí nastaveného času.
1. Jedním stisknutím tlačítka ''START'' spustíte program rychlého spuštění na dobu
jedné minuty, opakovaným stisknutím se zvyšuje čas ohřevu o 10 sekund.
2. Na displeji se zobrazuje zbývající čas.
3. Program je možné přerušit jedním stisknutím tlačítka ''STOP'' nebo ukončit dvojím
stisknutím tlačítka ''STOP''.

RUČNÍ VÝBĚR ÚROVNĚ VÝKONU MIKROVLN
Počtem stisknutí tlačítka (13) vyberete požadovaný výkon, případně gril nebo kombinaci
mikrovlnn s grilem. Různé úrovně výkonu jsou uvedeny
v následující tabulce. K dispozici je 5 úrovní výkonu mikrovln, jedna funkce grilu
a dvě kombinace vaření pomocí kombinace mikrovln a grilu současně.
Počet stisknutí kláves

Indikace na displeji

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100%
80%
60%
40%
20%
G
C1
C2
100%
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Úroveň
mikrovlnné
energie
100%
80%
60%
40%
20%
G
C1
C2
100%
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ODLOŽENÝ START
MT umožňuje odložený start, ve Vámi zvoleném čase začne MT vařit podle Vašeho
nastavení.
1. Vložte potraviny do MT.
2. Zvolte požadovaný provozní režim a úroveň výkonu (tlačítkem 13), jak je popsáno výše.
3. Nastavte požadovanou dobu vaření knoflíkem (12).
4. Stiskněte tlačítko (14) po dobu 3 sekund.
5. Nyní nastavte Vámi žádaný čas, kdy má MT začít vařit a tento čas potvrďte tlačítkem
(14).
6. Zazní zvukový signál a na displeji začne blikat symbol hodin.
7. Proces vaření začne v přednastavené době.
Po nastavení časovače můžete zkontrolovat, kdy se vaření spustí stisknutím tlačítka (14).
Čas spuštění se na displeji zobrazí na 1 sekundu, pak se na dispeji znovu zobrazí aktuální
čas.

TIPY PRO PŘÍPRAVU POTRAVIN
Při vaření potravin v MT je třeba dodržovat následující pravidla.
Čas na vaření
• Malé množství vaří rychleji než velké množství.
• Zelenina, která je nakrájena na kousky a malé kusy masa nebo ryb, vaří rychleji než velké
kusy. Pro guláš, dušené maso a dušené maso by mělo být maso rozřezáno na kusy 2 x 2
cm.
• Kompaktnost jídla je velmi důležitá i pro dobu vaření. Čím větší kusy potraviny, tím delší
doba vaření.
• Celé steaky potřebují více času na vaření než dušená masa.
• Steak potřebuje více času vaření než mleté maso.
• Čím jsou potraviny chladnější, tím je doba vaření delší. Potraviny při pokojové teplotě
budou ohřáty rychleji než potraviny vyndané z chladničky nebo mrazničky.
• Při vaření zeleniny závisí doba vaření na jejich čerstvosti. Zkontrolujte proto
stav zeleninu během vaření a podle potřeby snížte nebo prodlužte dobu vaření.
• Pro vaření ryb nebo zeleniny v MT je možné použít jen malé množství vody.

MIKROVLNNÁ TROUBA
Výběr ůrovně výkonu závisí na typu vařené potraviny.
• Nejvyšší výkon se používá k ohřevu nádobí a k varu vody.
• Nejnižší výkon se používá k rozmrazování a vaření pokrmů se sýrem, mlékem nebo vejci.
(Vejce ve skořápce nesmí být vařená v MT, protože mohou explodovat.)
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Mikrovlnnou trouby vybalte z přepravního obalu. Z vnítřního prostoru
vyjměte obal se skleněným talířem, rolnou a unašečem. Ze dvířek odstraňte igelitový
přebal. Do MT vložte unašeč, rolnu s kolečky a skleněný talíř.
2. Stiskněte šestkrát tlačítko mikrovlny / grilu / kombinaci pro výběr funkce grilu.
2. Na displeji se zobrazí "G". Otočením otočného knoflíku nastavte dobu vaření
5 minut a stiskněte tlačítko ''START''.
3. Po 5 minutách je program ohřevu dokončen a na displeji se objeví slovo "End"
Program ukončete tlačítkem ''STOP'', jinak zazní pípnutí jako připomenutí.
4. Počkejte, až spotřebič úplně vychladne.
5. Odpojte spotřebič od el. sítě, vnitřek mikrovlnné trouby vyčistěte navlhčeným hadříkem
a pečlivě osušte.
Upozornění: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte bez jídla v režimu mikrovlnné trouby
nebo v režimu kombinace.

POUŽITÍ
Při každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka zazní krátké pípnutí jako potvrzení.

DĚTSKÁ POJISTKA
Dětská pojistka zabraňuje tomu, aby malé děti mohly používat spotřebič. Pokud je
aktivována dětská pojistka, spotřebič nereaguje.Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte
tlačítko ''STOP'' a podržte jej 3 sekundy. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí "OFF"
a symbol visacího zámku.
Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, stiskněte tlačítko ''STOP'' a podržte jej
znovu po dobu 3 sekund, dokud nezmizí symbol dětské pojistky.
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GRILOVÁNÍ
Grilování je vhodné pro přípravu masitých pokrmů.
1. Několikrát stiskněte několikrát tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "G".
2. Otočením knoflíku (12) ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček
nastavte dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY D1-D3 PRO RŮZNÉ DRUHY POTRAVIN
D1 Maso 0,1 - 2,0 kg
D2 Drůbež 0,2 - 3,0 kg
D3 Mořské plody 0,1 - 0,9 kg

KOMBINOVANÉ VAŘENÍ
Úprava pokrmu mikrovlnami a grilováním současně. Můžete si vybrat mezi dvěma kombinovanými
programy.

KOMBINACE 1
Při tomto nastavení se 30% času používá pro mikrovlnné vaření a 70% času pro grilování.
Toto nastavení použijte pro ryby, brambory a gratinované pokrmy.
1. Stiskněte tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "C.1".
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavte
dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

KOMBINACE 2
Pro toto nastavení je 55% času použito pro mikrovlnné vaření a 45% času pro grilování.
Toto nastavení použijte pro omelety, pečené brambory a drůbež.
1. Stiskněte tlačítko (13), dokud se na displeji nezobrazí "C.2".
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček nastavte
dobu vaření.
3. Troubu spusťte stisknutím tlačítka "START".

VÍCESTUPŇOVÉ VAŘENÍ
Je možné naprogramovat 4 po sobě jdoucí funkce vaření s různými výkony a dobou vaření.
1. Tlačítkem funkcí (13) nastavte režim vaření a poté (do 2-3 sekund) nastavte otočným knoflíkem
(12) dobu vaření.
2. Tento postup můžete zopakovat až 4x a získáte tím až 4 po sobě jdoucí režimi vaření s příslušným
časem vaření.
3. Poté stisknutím tlačítka Start zahájíte naprogramované vaření.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
MT může rozmrazit zmrazené potraviny (maso, drůbež nebo ryby / mořské plody).
Doba a intenzita rozmrazování se nastaví automaticky po zadání hmotnosti potravin.
Například, je třeba rozmrazit 600 g krevet.
1. Vložte zmrazené krevety do MT.
2. Stiskněte třikrát tlačítko (14).
3. Nyní otočným knoflíkem (12) nastavíte hmotnost rozmrazované potraviny, např 0,6 Kg.
4. Stisknutím tlačítka Start zahajte rozmrazování.
Během procesu rozmrazování MT připomene pípnutím nutnost otočit zmrazené potraviny.
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AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
Spotřebič má 12 přednastavených programů pro různé druhy potravin (viz
tabulka přednastavených programů A1-A12).
1. Knoflíkem (12) otáčejte až se Vám zobrazí označení Vámi žádaného programu
a stisknutím tohoto knoflíku zvolený program potvrďte.
2. Knoflíkem (12) znovu otáčejte a nastavte váhu vařeného pokrmu. Váha je zobrazena
na dispeji.
3. Stisknutím tlačítka Start zahájíte vaření. Automatika sama propočte podle zadaných
Auto kód
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
*
**

Program menu
Nastavení jídla
Popcorn
85 – 100 g
Brambory
0.45 – 0.65 kg
Zelenina
0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
Maso
0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
Ryby
0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
Drůbež
0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 kg
Lasagne
0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 –1.0 kg
Mléko / Káva
250 – 500 ml
Rýže
0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
Špagety
0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
Chléb
0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 kg
Pizza
1 – 2 kusy
Musí se po pínutí otočit
Před vařením je třeba přidat horkou vodu
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