
Návod na použitie

Pre nasledovné typy modelov minikuchyniek

MK        90, 100, 120
MKB 100
MKM 100
MKGS 100
MKGSM 150
MK Color 100
MK Ceran 100
MK Gas 100



A. Všeobecné

Prečítajte si celý návod na použitie. Odložte dokumenty od vašej minikuchynky tak, 
aby boli kedykoľvek dostupné pre vás, alebo pre príležitostných používateľov. Návod 
na použitie obsahuje údaje, dôležité pre montáž, prevádzku a údržbu. Po rozbalení 
sa ubezpečte, že prístroj nie je poškodený. Baliace materiály roztrieďte a uložte do 
zberných  nádob  pre  separované  druhotné  suroviny  pre  ich  ďalšie  spracovanie 
a využitie.  Baliace  materiály,  vhodné  na  recykláciu  sú  označené  príslušným 
symbolom. Na škody, spôsobené neodborným zaobchádzaním, alebo nesprávnym 
vstavaním a zavedením, sa nevzťahuje žiadne ručenie.

B. Bezpečnostné upozornenia

 Neuvádzajte  do  prevádzky  poškodené  zariadenie,  v prípade  pochybností  sa 
poraďte s dodávateľom.

 Elektrická bezpečnosť je zaručená, len pokiaľ je inštalované normou predpísané 
istenie elektrického vedenia domácich rozvodov.

 Prístroj prevádzkujte len kompletný,  so všetkými bezpečnostnými zariadeniami, 
ktoré sú k dispozícii.

 Opravy  a zákroky  v zariadení  smie  vykonávať  len  oprávnená  osoba 
s osvedčením.

 Vedenie k sieťovej prípojke musí byť vyhotovené iba kvalifikovanou osobou.
 Výmenu  koncovky  elektrického  kábla,  opravy  v zapojení  varných  dosiek 

a výmenu káblov smie vykonať len kvalifikovaná osoba s oprávnením na výkon 
takýchto prác.

 Pri  opravách  musí  byť  kombinácia  sporák  –  chladnička  celkom  odpojená  od 
napätia. Vytiahnute kábel zo zásuvky alebo vypnite istič.

 Pozor, niektoré plochy sú pri prevádzke horúce!
 Buďte opatrný pri príprave jedál s olejom alebo tukom, môžu sa vznietiť!
 Nie je povolené používať varič na vykurovanie miestnosti. V blízkosti umiestnené 

predmety alebo stena sa môžu rozhorúčiť.
 Zásadne nedovoľte deťom hrať sa na varných doskách.
 V nijakom prípade nepokladajte jedlá zabalené do hliníkovej fólie alebo uložené 

v umelohmotnej  nádobe na varné dosky.  Pri  zapájaní  dbajte,  aby sa prívodný 
kábel nedotýkal varnej dosky.

 Pri montáži digestora musí byť nad varnými doskami 650 mm voľný priestor.
 Varné dosky nečistite parným čistiacim prístrojom.
 

C. Montáž a postavenie

Kombinácia  sporák  –  chladnička  musí  pevne  stáť  na  vodorovnej  ploche.  Pre 
správne  postavenie  doporučujeme  vykonať 
kontrolu  vodováhou.  Hrboľatosť  podlahy 
môžete  vyrovnať  podkladaním  vhodných 
podložiek.  Dvierka  môžete  zrovnať 
uvoľnením  skrutiek  v dierach  1  a 2  (obr.), 
nastavením  závesu  dvierok  do  vhodnej 
polohy a opätovným dotiahnutím skrutiek.



 Zohriaty vzduch zo zadnej strany chladničky 
musí  byť  bez  prekážok  odvedený  cez 
pozdĺžne  otvory  v zadnej  časti  vrchnej 
pracovnej  dosky,  preto  táto  funkcia  nesmie 
byť obmedzená zakrytím otvorov predmetmi.

D. Pripojenie do elektrickej siete 230V/50Hz

Minikuchynka môže byť zapojená len do zásuvky s ochranným kolíkom a s istením 
16A ističom. Vďaka nízkej spotrebe chladničky môže byť kombinácia zapojená do 
jednej dvojzásuvky.
Pozor!  V prípade  pevného  pripojenia  (bez  zásuvky)  musí  byť  okruh  vybavený 
dvojpólovým  vypínačom  vhodnej  konštrukcie,  podľa  príslušných  noriem.  Takýto 
dvojpólový  vypínač  je  potrebný  aj  vtedy,  keď  zásuvka  nie  je  kvôli  postaveniu 
minikuchynky dosiahnuteľná. Pri opravách alebo údržbe musíte kombináciu sporák 
–  chladnička  celkom odpojiť  od  siete  a to  vytiahnutím  kábla  zo  zásuvky  alebo 
vypnutím  dvojpólového  vypínača,  prípadne  vypnutím  ističa  (vytočením  poistky 
u starších rozvádzačov).
Dodatočné prúdové prípojky
Pri  štandartnom vyhotovení s dvojplatničkou a chladničkou treba rátať  pre každý 
ďalší  spotrebič,  ako umývačka riadu,  mikrovlnka,  piecka,  s ďalším samostatným 
prúdovým obvodom.
Minikuchynka  MKGSM  150  s dvomi  varnými  doskami,  chladničkou  ako  aj 
mikrovlnkou  a umývačkou  riadu  potrebuje  pripojenie  na  tri  samostatné  prúdové 
obvody.

E. Pripojenie na vodovodné rozvody

Pripojenie na studenú a teplú vodu je vhodné 
previesť v priestore skrinky pod drezom. Tu nie 
sú  žiadne  priestorové  obmedzenia,  čo 
umožňuje  inštlatérovi  individuálne  umiestniť 
prípojné ventily, prípadne využiť už existujúce.

F. Obsluha

Pozor!
Povrchové plochy varných dosiek, priľahlých povrchov a zohrievaných nádob sú 
počas  prevádzky  horúce!  Malé  deti  musíte  držať  počas  varenia  v bezpečnej 
vzdialenosti.  Výkon ohrevu môžete  regulovať  pomocou 7-polohového prepínača 
v jemných krokoch. Ovládací gombík môžete, mimo polohy „0“, prestaviť do jednej 
zo šiestich spínacích polôh. Na otočnom gombíku môžete vidieť čísla 0- -1- -2- -3

0 = vypnuté
1 = slabo horúce
2 = stredne horúce
3 = horúce



Body  na  stupnici  znázorňujú  tri  medzistupne,  ktoré  zvolíte  vtedy,  keď  stupne 
označené číslicou sú príliš silné, prípadne slabé. 
Stupeň  3 poskytuje zvlášť krátky nahrievací čas. Keď  je platnička už rozpálená, 
prepnite iný, nižší pracovný stupeň. 
Pred prvým použitím sa musí nechať  ochranný  povlak na povrchu varnej dosky 
vytvrdiť.  Preto  musíte  najskôr  nechať  3  minúty  zapnutú  zadnú varnú  dosku na 
najvyššom stupni bez hrnca (predná doska je vypnutá).Po uplynutí času vypnite 
zadnú dosku a nechajte 5 minúť odstáť. Potom zapnite prednú dosku na plný výkon 
na 3 minúty (zadná doska je vypnutá) a nechajte následne 5 minúť dosku vypnutú.
Potom je zapínanie varných dosiek bez položeného hrnca všeobecne zakázané!
Svetelná kontrolka
Kontrolka  ukazuje,  či  je  jedna  z varných 
dosiek  zapnutá.  Kontrolka  (1  obr.)  svieti, 
pokiaľ  aspoň  jedna  z dosiek  je  zapnutá. 
Varná doska môže byť  aj napriek zhasnutej 
kontrolke stále horúca (zotrvačné teplo).
Každý  elektrický  prístroj  ako  chladnička, 
mikrovlnka,  umývačka  riadu  a piecka  majú 
priložené vlastné návody na použitie.

G. Obsluha

Pre čistenie a údržbu vašej minikuchynky sú všetky diely ľahko prístupné.
Najlepšie  je,  keď  sa  dôkladné  čistenie  vykonáva  pri  vychladnutých  varných 
doskách.  Roztečené jedlo  odstráňte  z plochy pomocou navlhčenej  handričky so 
saponátom.  Kruhové  platne  a ostatné  povrchy  môžete  vyčistiť  vlhkou  utierkou. 
Vyvarujte  sa  používaniu  čistiacich  práškov  a prostriedkov  s obsahom  kyselín 
a lúhov. Neskúšajte prosím, leštiť  dosky brúsnym papierom. Časom čistý  povrch 
varných dosiek zhnedne. To je prirodzený dôsledok vysokých teplôt pri varení; to 
neplatí  pre  koróziu.  Kruhy  čistite  prostriedkom  na  piecky  a dôkladne  odstráňte 
zvyšky opláchnutím navlhčenou handričkou.

H. Poznámka o životnom prostredí

Vážené zákazníčky a zákazníci!
Náš hodnotný produkt potrebuje ne dlhú cestu k vám účinný ochranný obal. Už 
nepotrebný baliaci materiál prosím roztrieďte podľa vytlačených symbolov a vložte 
do nádob pre separovaný zber surovín.
Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou 202/96/EG 
o elektrických prístrojoch a zariadeniach. Smernica udáva v EU platný rámec pre 
odovzdávanie a zužitkovanie použitých prístrojov. Opotrebený, vyradený elektrický 
prístroj je potrebné odniesť do zberného dvora vo vašej obci, alebo využiť služby 
firiem, zaoberajúcich sa zberom a separáciou vyradených prísrojov a zariadení, 
ktoré vykonávajú zber po telefonickom dohovore individuálne po domácnostiach.
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