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Návod na použitie 
MIKROVLNNÁ RÚRA 

 
R-2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím 
zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
 
Upozornenie 

• Pre zníženie rizika popálenín, elektrického šoku, požiaru, poranenia osôb a 
vystavenia sa nadmernému množstvu mikrovlnnej energie dodržiavajte 
nasledujúce pokyny: 

• Skôr ako budete zariadenie používať, prečítajte si všetky pokyny. 
• Používajte toto zariadenie len na jeho stanovený účel, ktorý je popísaný 

v tejto príručke. V tomto zariadení nepoužívajte korozívne chemikálie či pary. 
• Tento typ rúry je určený najmä na ohrev, varenie alebo sušenie potravín. Rúra 

nie je určená na priemyslové alebo laboratórne použitie. 
• Nepoužívajte rúru, ak je prázdna. 
• Nepoužívajte túto rúru, ak je napájacia šnúra alebo zástrčka poškodená, ak 

nepracuje správne a ak bola poškodená či spadla. Pokiaľ je napájacia šnúra 
poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho servisným zástupcom 
alebo podobnou osobou kvalifikovanou vykonávať tieto činnosti, tak aby 
nedošlo k úrazu. 

• Upozornenie:  Deti môžu používať rúru bez dozoru dospelých len vtedy, ak 
im bolo riadne vysvetlené, ako zariadenie bezpečne používať, a ak rozumejú, 
aké riziká môžu vzniknúť nesprávnym používaním zariadenia. 

• Pre zníženie rizika vzniku požiaru vo vnútorných priestoroch rúry: 
• Pokiaľ ohrievate pokrm v plastovej alebo papierovej nádobe, dávajte pozor, či 

nedošlo k vznieteniu nádoby. 
• Pred vložením papierových alebo plastových vrecúšok do rúry z nich 

odstráňte drôtené oká. 
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• Ak uvidíte dym, vypnite zariadenie alebo ho odpojte od zdroja elektrickej 

energie a nechajte dvierka zavreté, aby došlo k prípadnému zhasnutiu 
plameňov.  

• Nepoužívajte vnútorné priestory rúry na skladovanie potravín a predmetov. 
Nenechávajte vo vnútorných priestoroch rúry papierové produkty, kuchynské 
potreby a jedlo, pokiaľ rúru nepoužívate, aby nedošlo k ich vznieteniu. 

• Upozornenie: Tekutiny alebo iné potraviny nesmie byť ohrievané 
v uzavretých nádobách, pretože môže dôjsť k ich explózii. 

• Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže viesť k ich oneskorenému bublajúcemu 
vareniu, preto pri manipulácii s týmito nápojmi dbajte na zvýšenú opatrnosť. 

• Rúra nie je vhodná na smaženie pokrmov. Horúci olej môže poškodiť časti 
rúry a kuchynské potreby a dokonca môže spôsobiť popáleniny pokožky. 

• Vajíčka v škrupine a natvrdo varené vajcia by nemali byť ohrievané 
v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať i potom, čo bol ohrev ukončený 

• Potraviny s tvrdou šupou pred varením prepichnite, napr. zemiaky, dyňa, 
jablká a gaštany. 

• Obsah fliaš pre dojčence a desiat pre deti by mal byť pred podávaním 
premiešaný alebo preklepaný a teplota skontrolovaná, aby nedošlo 
k popáleniu dieťaťa. 

• Kuchynské potreby sa pri ohrievaní potravy zahrievajú. Pre manipuláciu 
s nimi používajte utierku. 

• Skontrolujte, že používané kuchynské potreby sú vhodné na použitie 
v mikrovlnnej rúre. 

• Upozornenie: Osoby, ktoré nie sú preškolené pre vykonávanie servisných 
alebo opravných činností vyžadujúcich odstránenie krytov proti vystaveniu sa 
nadmernej mikrovlnnej energii, nie sú oprávnené tieto činnosti vykonávať, 
pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

• Zariadenie skupiny 2 ISM: skupina 2 zahŕňa všetky ISM zariadenia, v ktorých 
vzniká zámerná rádio-frekvenčná energia a/lebo  je používaná vo forme 
elektromagnetického žiarenia pre pôsobenie materiálu a zariadenia 
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elektroiskrového obrábania. Napríklad v tejto klasifikácii sú zahrnuté i domáce 
mikrovlnné rúry, a to v prílohe. V triede B zariadení je zariadenie vhodné na 
použitie v domácnostiach a v bydliskách priamo napojených na prívod 
nízkeho napätia, používané na domáce účely. 

• Tento prístroj nie je vhodný na použitie osobami so zníženými fyzickými a 
duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností či bez oboznámenia 
sa s týmto prístrojom. Pre väčšiu bezpečnosť musia tieto osoby používať 
prístroj pod dohľadom zodpovednej osoby. 

• Deti v blízkosti prístroja musia byť vždy pod dohľadom a nesmú sa 
s prístrojom hrať. 

 
 
SKÔR AKO ZAVOLÁTE SERVIS 
Pokiaľ rúra nefunguje: 

• Skontrolujte, či je rúra bezpečne zapojená do elektrického zdroja. Pokiaľ nie, 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vyčkajte 10 sekúnd a potom ju opäť zapojte 
do zásuvky. 

• Skontrolujte, či nie sú porušené poistky alebo odblokovaný istič. Pokiaľ sú 
tieto položky v poriadku, vyskúšajte v zásuvke iné zariadenie. 

• Skontrolujte, či je ovládací panel riadne naprogramovaný a časovač riadne 
nastavený. 

• Skontrolujte, že sú dvierka riadne zavreté a funkčnosť bezpečnostných 
uzáverov. Pokiaľ tomu tak nie je, mikrovlnná energia nebude do rúry prúdiť. 

 
Pokiaľ žiadny z vyššie uvedených prípadov nevysvetľuje situáciu, kontaktujte 
kvalifikovaného technika. Nepokúšajte sa nastaviť alebo opraviť rúru sami. 
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ZÁSADY OHREVU V MIKROVLNNEJ RÚRE 

• Jedlo pekne usporiadajte. Najhrubšie oblasti umiestnite smerom k vonkajšej 
strane nádoby. 

• Strážte dobu ohrevu. Vždy nastavte najkratšiu odporučenú dobu a v prípade 
nutnosti pridajte dlhšiu dobu.  Značne ohriate jedlo môže spôsobiť dym alebo 
sa vznieti. 

• Pri ohrevu jedlo zakryte. Kryty zabraňujú striekaniu a pomáhajú 
rovnomernému ohrevu jedla. 

• Pre urýchlenie ohrevu potraviny ako kurča a hamburgery otočte. Väčšie 
potraviny ako pečienka musia byť otočené aspoň raz. 

• Pri príprave karbonátok jedlo usporiadajte odhora dole a od stredu taniera k 
vonkajším okrajom.  

 
POKYNY PRE UZEMNENIE 

• Toto zariadenie musí byť uzemnené. Rúra je vybavená napájacou šnúrou so 
zemniacim kolíkom. Kolík musí byť zapojený do príslušnej elektrickej 
zásuvky, ktorá je riadne inštalovaná a uzemnená. V prípade skratu 
uzemnenie znižuje riziko elektrického šoku tým, že poskytuje výstupný drôt 
pre únik elektrického prúdu. Odporúčame rúru napojiť na samostatný 
elektrický okruh. Používanie vysokého napätia je nebezpečné a môže 
spôsobiť požiar alebo nehodu, ktorá môže poškodiť rúru. 

• Upozornenie: Nevhodné používanie zemniaceho kolíka môže viesť k riziku 
elektrického šoku. 

• Poznámky: pokiaľ máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrickej 
energie, požiadajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika o 
konzultáciu.  

• Výrobca ani predajca neprijímajú zodpovednosť za poškodenie rúry alebo 
úrazy ktoré vznikli nedodržaním postupov napojenia rúry na zdroj elektrickej 
energie. 
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Žily v napájacej šnúre sú farebne rozlíšené podľa nasledujúceho kódu: 
Zelenožltá = ZEM    
Modrá = NULOVÝ VODIČ   
Hnedá = VODIČ POD NAPÄTÍM 

 
RUŠENIE CUDZÍCH VYSIELAČOV 
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže rušiť vaše rádio, televíziu alebo podobné zariadenia. 
Pokiaľ dochádza k rušeniu, účinky môžu byť potlačené alebo eliminované 
nasledujúcimi opatreniami: 

• Očistite dvierka a tesniace povrchy rúry. 
• Prednastavte prijímaciu anténu rádia alebo televízie. 
• Premiestnite mikrovlnnú rúru s ohľadom na prijímač. 
• Premiestnite mikrovlnnú rúru do väčšej vzdialenosti od prijímača. 
• Zapojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač 

boli na inom elektrickom okruhu. 
 
INŠTALÁCIA 

• Uistite sa, že z vnútorného priestoru rúry boli odstránené všetky obalové 
materiály. 

• Upozornenie: Skontrolujte, či rúra nie je poškodená, napr. nedoliehajúce 
alebo ohnuté dvierka, poškodené alebo uvoľnené pánty a zámky dvierok, 
priehlbinky vo vnútornom priestore rúry alebo na dvierkach. Ak  je rúra 
poškodená, nepoužívajte ju a kontaktujte kvalifikovaných servisných 
pracovníkov.   

• Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom stabilnom povrchu, 
ktorý môže niesť jej hmotnosť a hmotnosť potravín, ktoré sa budú variť v rúre.          

• Neumiestňujte rúru do priestorov v blízkosti tepelných zdrojov, vlhka alebo 
vysokej vlhkosti, či do blízkosti horľavých materiálov. 

• Pre zaistenie správnej funkcie rúry je nutné zaistiť dostatočný tok vzduchu. 
Nad rúrou nechajte 20 cm priestoru, 10 cm za rúrou a 5 cm po oboch 

 
6 

 



Mikrovlnná rúra R-2032 slovensky 

 
stranách rúry. Rúru nezakrývajte a neblokujte žiadne otvory rúry. 
Neodstraňujte nôžky rúry.  

• Nepoužívajte rúru, pokiaľ sklenený tanier, valčekový prstenec, podpera a 
hriadeľ nie sú na svojom riadnom mieste.  

• Uistite sa, že napájacia šnúra nie je poškodená a že nie je vedená nad rúrou 
alebo nad inými horúcimi či ostrými povrchmi. 

• Zásuvka musí byť prístupná tak, aby bolo možné zariadenie v núdzových 
situáciách okamžite vypnúť.  

• Nepoužívajte rúru vonku. 
 
SPRIEVODCA KUCHYNSKÝMI POTREBAMI 

• Najlepším materiálom pre kuchynské potreby je priehľadný materiál, ktorý umožňuje 
priechod mikrovlnnej energie nádobou a urýchľuje ohrev potravín.  

• Mikrovlny neprechádzajú kovom. Z tohto dôvodu nepoužívajte kovové potreby 
alebo taniere s kovovým okrajom. 

• Pre varenie v mikrovlnných rúrach nepoužívajte recyklované papierové produkty, 
pretože môžu obsahovať malé časti kovu, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/lebo 
požiar.  

• Odporúčame radšej používať okrúhle/oválne taniere než štvorcové/ obdĺžnikové, 
pretože potraviny v rohoch majú tendenciu sa prehrievať. 

• Ako ochranu pred nadmerným ohrevom v exponovaných oblastiach možno 
používať úzke pásiky hliníkovej fólie. Ale nepoužívajte jej príliš mnoho a medzi 
pásikom a stenou rúry ponechajte miesto 1 palec (2,54 cm). 
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Nižšie uvedený zoznam je všeobecnou pomôckou pre výber vhodných 
kuchynských potrieb. 

KUCHYNSKÉ VYBAVENIE MIKROVLNNÁ 
RÚRA 

Žiaruvzdorné sklo  Áno 
Nežiaruvzdorné sklo Nie 
Žiaruvzdorná keramika Áno 
Plastový riad pre mikrovlnné 
rúry    

Áno 

Kuchynský papier   Áno 
Kovové tácky Nie 

Kovové rošty      Nie 

Hliníkové a fóliové nádoby Nie 
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POPIS PRISTROJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Systém bezpečného uzavierania dvierok 
2. Okno rúry 
3. Ventilácia vzduchu 
4. Hriadeľka      
5. Valčekový prstenec 
6. Sklenený tanier 
7. Ovládací panel 
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OVLÁDACÍ PANEL 
 

 
Kontrolný panel sa skladá z dvoch funkčných 
ovládačov: časovača a ovládače nastavenia výkonu. 
 
OVLÁDANIE NASTAVENIE VÝKONU 
Zvolenie správnej funkcie ohrevu je prvým krokom pri 
príprave pokrmu v mikrovlnnej rúre. 
 
ČASOVAČ 
Slúži na nastavenie požadovanej doby na prípravu 
jedla (0-30 min.). 
 
MIKROVLNNÝ OHREV 
Mikrovlnná rúra R-2032 umožňuje výber 
medzi šiestimi rôznymi nastaveniami ohrevu. 
Úroveň výkonu zvyšujeme otočením ovládača 
v smere hodinových ručičiek. Funkcie a 
výkon je možné rozdeliť podľa nasledujúcej 
tabuľky: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Výstupný výkon Funkcia 

1 100% High 
2 85% M.High 
3 66% Med 
4 48% M.Low 
5 40% Defrost 
6 17% Low 
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PREVÁDZKA 
Skôr ako začnete s ohrevom: 

• Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka. 
• Nastavte ovládačom požadovaný výkon. 
• Nastavte požadovaný čas ohrevu pomocou časovača. 

Pozor: akonáhle je časovač nastavený, rúra začne pracovať. 
 
V prípade, že zvolíte čas kratší ako 2 minúty, najskôr s časovačom otočte cez 2 minúty 
a potom ho ešte len nastavte späť na požadovaný čas. 
Upozornenie: vždy vráťte časovač do pozície nula, ak vyberiete jedlo z rúry pred 
uplynutím nastaveného času, alebo v prípade, že je rúra mimo prevádzky. Zastaviť 
rúru v priebehu ohrevu môžete tak, že otvoríte dvierka. 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením vypnite rúru a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
• Udržiavajte vnútorné priestory rúry čisté. Pokiaľ sa pri používaní rúry usadí 

jedlo alebo kvapaliny na vnútorných povrchoch rúry, utrite ich vlhkou 
handričkou. Pokiaľ je rúra veľmi znečistená, použite jemný detergent. 
Nepoužívajte spreje alebo iné agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu 
zanechať škvrny, pásy alebo mat na povrchu dvierok. 

• Vonkajšie povrchy by mali byť čistené vlhkou handričkou. Aby ste zabránili 
poškodeniu prevádzkových častí vo vnútri rúry, zabráňte vniknutiu vody do 
ventilačných otvorov. 

• Otierajte dvierka a okienko po oboch stranách, tesnenie dvierok a priľahlé 
časti často vlhkou handričkou, aby sa na týchto častiach neusadzovali zvyšky 
potravín. Nepoužívajte pieskové čističe. 

• Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Čistite ho jemnou vlhkou 
handričkou. Pri čistení ovládacieho panelu nechajte dvierka rúry otvorené, 
aby nedošlo k náhodnému zapnutiu rúry. 

 
11 

 



Mikrovlnná rúra R-2032 slovensky 

 
• Ak sa vo vnútri a okolo vonkajšieho povrchu rúry akumuluje para, utrite ju 

jemnou handričkou. Tento jav môže nastať, ak je rúra používaná v prostredí 
s veľkou vlhkosťou. Tento jav je normálny. 

• Občas je nutné vytiahnuť sklenený tanier na vyčistenie. Umyte ho v teplej 
mydlovej vode alebo v umývačke riadu. 

• Valčekový prstenec a spodná časť rúry by mali byť čistené pravidelne, aby 
nedochádzalo k vzniku nadmerného hluku. Jednoducho utrite spodnú časť 
rúry handričkou s jemným detergentom. Valčekový prstenec môžete umyť 
jemnou mydlovou vodou alebo v umývačke riadu. Pokiaľ vyťahujete 
valčekový prstenec z vnútorného priestoru rúry z dôvodu čistenia, presvedčte 
sa, že je späť umiestnený do správnej polohy. 

• Zápachy z rúry odstránite vodou so šťavou a kôrou z jedného citróna, ktorú 
dáte do misky a necháte povariť v mikrovlnnej rúre po dobu 5 minút. Rúru 
potom utrite a usušte jemnou handričkou. 

• Pokiaľ je nevyhnutné vymeniť svetlo v rúre, kontaktujte vášho predajcu a 
požiadajte o výmenu. 

• Rúru čistite pravidelne a tiež pravidelne odstraňujte zvyšné potraviny. 
Neschopnosť udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave môže viesť k 
zhoršeniu povrchu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť zariadenia 
alebo viest k vzniku nebezpečnej situácie. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Menovitý rozsah napätia 230 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon mikrovlnnej rúry 1200 W 
Prevádzková frekvencia 2450 MHz 
Vonkajšie rozmery rúry 262 mm(v) × 452 mm(š) × 393 mm(h) 
Vnútorné rozmery rúry 210 mm(v) × 315 mm(š) × 329 mm(h) 
Kapacita rúry 20 litrov 
Jednotnosť varenia Otočný systém  
Hmotnosť netto Približne12 kg 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
 

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ 
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť 
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi 
pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 
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Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa 
naň vzťahujú. 
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