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Vážený zákazníku, 

 

Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a 
dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv 
selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v 
návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. 
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TECHNICKÁ DATA 
 

 

Číslo položky 10032591, 10032592 

Napájení 220-240 V ~ 50 Hz 

Jmenovitý vstupní výkon (mikrovlnná trouba) 1450 W 

Jmenovitý vstupní výkon (gril) 1000 W 

Kapacita trouby 25 L 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

 

Výrobce: 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. 

 
Výrobek splňuje následující evropské směrnice: 

 
2014/30/EU (EMV) 

2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 

2009/125/EG (ErP) 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

zpečnostní pokyny pro zabránění možnému vystavení nadměrné mikrovlnné 
energii 

 
• Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými dvířky, což může vést ke 

škodlivému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité, aby nedošlo k porušení 

bezpečnostních zámků. 

• Mezi přední stranu trouby a dvířka neumisťujte žádné předměty, ani aby se na 

těsnících plochách hromadily zbytky nečistot nebo usazenin. 

• VÝSTRAHA: Pokud jsou poškozené těsnění dvířek, trouba se nesmí používat, 

dokud není opravena kompetentní osobou. 

 
Všeobecné pokyny 

 
Ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení 

nadměrné energie mikrovlnné trouby při používání spotřebiče, dodržujte základní 

bezpečnostní opatření, včetně následujících: 

 
• Upozornění: Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených 

nádobách, protože mohou explodovat. 

• Upozornění: Pro osoby jiné než je kompetentní osoba je nebezpečné provádět 

jakoukoli servisní nebo opravárenskou operaci, která zahrnuje odstranění 

krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 

zkušeností a vědomostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o 

používání spotřebiče bezpečným způsobem a aby porozuměli Děti se nesmí 

hrát se spotřebičem. Čištění a údržba uživatele nesmí provádět děti, pokud 

nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. 

• Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných 

troubách. 

• Troubu byste měli pravidelně čistit a odstraňovat všechny usazeniny potravin. 

• Přečtěte si a dodržujte konkrétně: "OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÉ 

EXPOZICE MIMOŘÁDNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII". 

• Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách dávejte pozor na 

troubu z důvodu možnosti vznícení. 

• Pokud se vyzařuje kouř, vypněte nebo odpojte zařízení od elektrické sítě a 

nechte dvířka zavřená, aby se uhasila všechny plameny. 

• Nepřehřívejte jídlo. 

• Nepoužívejte dutinu trouby na skladování. Uvnitř trouby neskladujte žádné 

předměty, jako např. chléb, sušenky atd. 

• Před vložením do trouby odstraňte drátové spony a kovové držadla z 

papírových nebo plastových nádob / sáčkůvreciek 
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• Troubu nainstalujte nebo umístěte pouze v souladu s přiloženým návodem na 
montáž. 

• Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by neměly být ohřívány v mikrovlnné 
troubě, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu. 

• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, 
jako jsou: kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných 
pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních 
prostředích; zemědělské domy; prostředí typu nocleh se snídaní. 

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní 
zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku. 

• Tento přístroj neskladujte ani nepoužívejte venku. 

• Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti 
bazénu. 

• Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká. Povrchy 
se mohou během používání zahřát. Udržujte kabel mimo dosah ohřívaného 
povrchu a nezakrývejte žádné otvory v troubě. 

• Nedovolte, aby kabel visel přes hranu stolu nebo pultu. 

• Neudržování čistoty v troubě může vést k poškození povrchu, které by mohlo 
nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mohlo by vést k nebezpečné situaci. 

• Obsah lahví pro krmení a sklenic dětské výživy musí míchat nebo třepat a 
teplota se musí zkontrolovat před konzumací, aby se zabránilo popáleninám. 

• Mikrovlnný ohřev nápojů může vést k opožděnému varu, proto je třeba při 
manipulaci s nádobou postupovat opatrně. 

• Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a vědomostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo pokyny týkající 
se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou 
hrát. 

• Spotřebiče nejsou určeny pro provoz pomocí externího časovače nebo 
samostatného dálkového ovládání. 

• Dostupné části se mohou během používání zahřát. Malé děti by měly být 
mimo dosah. 

• Parní čistič se nesmí používat. 

• Během používání se zařízení zahřívá. Dbejte na to, abyste se nedotkli topných 
těles uvnitř trouby. 

• Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu (pro trouby 
vybaveny zařízením na použití snímače teploty). 

• VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřejí. 
Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let musí zdržovat, 
pokud nejsou pod neustálým dozorem. 
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NEBEZPEČÍ 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Dotyk některých 

vnitřních komponent může způsobit vážné zranění nebo 

smrti. Přístroj nerozebírejte. 

VÝSTRAHA 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné 

používání uzemnění může způsobit úraz elektrickým 

proudem. Nepřipojujte ho do zásuvky, dokud není správně 

nainstalován a uzemněn. 

 
• Povrch skladovací zásuvky se může zahřát. 

• Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oblečení 
a ohřívání ohřívacích podložek, pantoflí, houbiček, vlhkého hadříku a podobně 
může vést k riziku poranění, vznícení nebo požáru. 

 
Uzemnění 

 

 

• Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu, uzemnění 

snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový drát pro 

elektrický proud. 

• Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem s uzemňovací 

zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně 

nainstalována a uzemněna. 

• Pokud pokyny pro uzemnění nejsou zcela pochopeny nebo pokud existují 

pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn, obraťte se na 

kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. 

• Prodlužovací kabel používejte pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné. 

• Pro snížení rizika vyplývajícího ze zapletení nebo zakopnutí o delší kabel je 

dodán krátký napájecí kabel. 

 
 
Pokud používáte dlouhý kabel nebo prodlužovací kabel: 

 
• Značené elektrické napětí sady kabelů nebo prodlužovacího kabelu by mělo být 

alespoň tak velké, jako elektrické parametry spotřebiče. 

• Všimněte si, že celkové proudové hodnoty připojeného zařízení nesmí překročit 

proudovou kapacitu kabelu. 

• Dlouhá šňůra by měla být uspořádána tak, aby neprocházela přes pult nebo 

stolovou desku, kde ji mohou děti vytáhnout nebo neúmyslně zakopnout. 
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UPOZORNĚNÍ 

Nebezpečí poranění osob. Pro kohokoliv jiného než je 

dotyčná osoba je nebezpečné provádět jakoukoli servisní 

nebo opravárenskou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, 

který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii. 

Poznámky k vhodnému nádobí 
 

 

Viz pokyny v části "Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo 

kterým je třeba zabránit v mikrovlnné troubě." Mohou existovat určité nekovové 

pomůcky, které nejsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Pokud máte 

pochybnosti, můžete předmětný nádobí otestovat podle níže uvedeného postupu: 

 

1. Naplňte nádobu s mikrovlnnou troubou 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s 

příslušnou pomůckou. 

2. Vařte při maximálním výkonu 1 minutu. 

3. Opatrně chyťte nádobí. Pokud je prázdný nádobí teplý, nepoužívejte ho k vaření 

v mikrovlnné troubě. 

4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu. 
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Rošt na gril 

Používejte pouze při grilování a umístěte 

ho na skleněný podnos.. 

POPIS PRODUKTU  
 

 

 
A Ovládací panel 

B Hřídel na točení 

C Otočný kroužek 

D Skleněný podnos 

E Okno 

F Montáž dveří 

G Bezpečnostní blokovací systém 
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Náboj (spodní strana) 

 
 

Skleněný podnos 
 
 

 

 

Otočný 

hřídel 

Souprava otočného kroužku 

Otočný stolek 

 

 
 

POZNÁMKY K INSTALACI 
 

• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. 
• Tato trouba je určena pouze na vestavěné použití. Není určen pro protilehlé 

použití nebo pro použití ve skříni. 
• Dodržujte pokyny pro instalaci. 
• Spotřebič lze instalovat do 60 cm široké nástěnné skříně. 
• Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí se připojovat pouze do správně 

instalované uzemněné zásuvky. 
• Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku. 
• Zásuvka musí být nainstalována a připojovací kabel může vyměnit pouze 

kvalifikovaný elektrikář. Pokud již není zástrčka přístupná po instalaci, na 
straně instalace musí být přítomny všestranné odpojovací zařízení s kontaktní 
mezerou nejméně 3 mm. 

• Za namontovanou skříňkou se nesmí za zádí zařízení nacházet zadní stěna. 
• Mezi stěnou a základnou jednotky musí být zachována mezera. 
• Specifické velikosti mezer by mohly být uvedeny v diagramech. 
• Minimální instalační výška: 85 cm. 
• Nezakrývejte ventilační otvory a sací otvory. 
• Síťový kabel neuchytávajte ani neohýbejt. 
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INSTALACE 
 

(A) Rozměry 
 



 

1
1 

 

 

Poznámka: Montážní deska a šablona spodní skříňky jsou potřebné při 

instalaci v obou případech 

 

 
 

2 
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(B) Příprava skříňky 

 

 
 
 

 
1 

Přečtěte si návod k instalaci spodní části skříně, položte šablonu na 

spodní rovinu skříňky. 
 

 

 
 
 
 
 

2 

Značky na spodní rovině skříňky proveďte podle značek "a" šablony. 

  středová čára 

 
 
 

 
3 

Odstraňte spodní šablonu skříňky a upevňovací desku upevněte šroubem. 

 
 
 

šroub 

 
 
 

instalační otvor 
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(C)  Nainstalujte troubu 

 

 
 
 
 
 
 

4 

Nainstalujte troubu do skříňky. Zkontrolujte, zda je zadní strana trouby 

uzamčena konzolou. Síťovou šňůru neuchytávajte ani zauzlujte. 

 
 
 
 
 

montážní deska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Otevřete dvířka, připevněte troubu k skříňce pomocí šroubu, v montážním 

otvoru. Potom připevněte plastový kryt sestavy na montážní otvor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        šroub 

instalační otvor 
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Poznámka: Pokud hodiny nejsou nastaveny, hodiny nebudou při zapnutí 

fungovat. Pokud během nastavování hodin stisknete tlačítko "STOP / Clear", 

trouba se automaticky vrátí do předchozího stavu. 

    
INSTALACE OTOČNÉHO PODNOSŮ 

 

 

1. Skleněný podnos nikdy neumisťujte vzhůru nohama. Skleněný podnos by neměl 

být nikdy omezen ze žádné strany. 

2. Během vaření se musí vždy používat skleněná tácek a sada otočného talíře. 

3. Všechny potraviny a nádoby s potravinami se vždy umístí na skleněný podnos na 

vaření. 

4. Pokud praskne skleněný podnos nebo otočný talíř, obraťte se na nejbližší 

autorizované servisní středisko. 

 

 

FUNKCE 
 

 

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání k nastavení 

parametrů vaření, aby lépe vyhovovala vašim potřebám na vaření. 

 

Nastavení hodin 

Když je mikrovlnná trouba zapojena, trouba zobrazí 0:00, jednou zazní bzučák.. 

 

 
Vaření v mikrovlnné troubě 

1. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi stiskněte jednou a zobrazí se P100. 

2. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi pro časy nebo stisknět   , pro výběr 

mikrovlnného výkonu ze 100% na 10%. - P100, P80, P50, P30, P10 se zobrazí v 

tomto pořadí. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka START. 

4. Stisknutím tlačítka   , abyste nastavili číslice minut, vstupní čas by měl být 

v rozsahu 0-59. 

5. Stisknutím tlačítka KITCHEN TIMER / CLOCK dokončete nastavení hodin. Bliká 

kontrolka [:], nastavení hodin bylo ukončeno. 
 



 

15 

 

 

Poznámka: Krok pro nastavení času přepínače kódování jsou následující: 

Vaření v mikrovlnné troubě 

 

1. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi stiskněte jednou a zobrazí se P100. 

2. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi pro časy nebo stisknět  pro 

výběr mikrovlnného výkonu ze 100% na 10%. - P100, P80, P50, P30, P10 se 

zobrazí v tomto pořadí. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka START. 

4. Stisknutím tlačítka    vyberte dobu vaření. (Nastavení času by mělo být 

0: 05- 95:00). 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka START. 
 

 

Minuty Krok pro nastavení času přepínače kódování jsou 
následující: 

0 - 1 v přírůstcích po 5 sekundách 

1 - 5 v krocích po 10 sekundách 

5 - 10 v krocích po 30 sekundách 

10 - 30 v krocích po 60 sekundách 

30 - 95 v 320 sekundových přírůstcích 

Tabulka mikrovlnné energie 

 

Výkon 100 % 80 % 50 % 30 % 10 % 

Dsiplej P100 P80 P50 P30 P10 
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Příklad: Chcete-li použít 55% mikrovlnný výkon a 45% výkon grilu (C-1) 

na vaření po dobu 10 minut, můžete troubu používat následovně: 

Poznámka: Pokud uplyne polovina času grilu, trouba zazní dvakrát a je to 

normální. Abyste dosáhli lepší účinek při grilování potravin, měli byste jídlo 

otočit, zavřít dvířka a pak pokračovat v vaření stisknutím tlačítka START. Pokud 

není žádná operace, trouba bude pokračovat. 

Gril nebo Combi vaření 

 

1. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi po zobrazení obrazovky P100. 

2. Stiskněte tlačítkoMicro/Grill/Combi pre časy nebo stiskněte  pro časy 

nebo stiskněte pro výběr požadovaného výkonu a zobrazí se G, C-1 nebo C-2. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka START. 

4. Nastavte dobu vaření od 0:05 do 95:00. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka STAR. 
 

 

1. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi jednou se na displeji zobrazí P100. 
2. Stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi, dokud se neobjeví symbol C - 1. 
3. Potvrďte stisknutím tlačítka START. 
4. Stiskněte , abyste nastavili dobu vaření, dokud se v troubě nezobrazí 

10:00. 
5. Potvrďte stisknutím tlačítka START 

 

Program Displej Mikrovlnný Výkon   Gril 

Gril G 0 % 100 % 

Combi. 1 C – 1 55 % 45 % 

Combi. 2 C – 2 36 % 64 % 
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Poznámka: Auto menu nelze nastavit jako jedno z vícestupňových. 

 Rozmrazování podle hmotnosti 
 

1. Stiskněte jednou tlačítko WEIGHT / TIME DEFROST, na obrazovce se zobrazí 
dEF1. 

2. Stisknutím tlačítka     vyberte hmotnost potravin. Rozsah hmotnosti je 
100-2000 g. 

3. Stisknutím tlačítka START spusťte rozmrazování. 
  
 
 Čas rozmrazování 

1. Dvakrát stiskněte WEIGHT / TIME DEFROST, na obrazovce se zobrazí dEF2. 
2. Stisknutím   vyjměte dobu vaření. Maximální čas je 95 minut. 
3. 3. Stisknutím tlačítka START spusťte rozmrazování. 

 
 

Vícestupňové vaření 

 
Maximálně lze nastavit dva stupně. Jestliže se jeden stupeň odmrazí, měl by se 

automaticky vložit do první fáze. Bzučák jednou zazvoní po každé fázi a začne 

další etapa.. 
 

 

Příklad: pokud chcete jídlo rozmrazit na 5 minut, a pak vařit s 80% mikrovlnným 

výkonem po dobu 7 minut. Kroky jsou následující: 
 

 
1. Dvakrát stiskněte WEIGHT / TIME DEFROST, LED displej dEF2. 

2. Stisknět   abyste nastavili dobu rozmrazování 5 minut. 

3.  Jednou stiskněte tlačítko Micro / Grill / Combi, na displeji se zobrazí P100. 

4. Stisknutím vyberte mikrovlnný výkon, dokud se na displeji nezobrazí P80. 

5. Stiskněte tlačítko START na potvrzení, na displeji se zobrazí P80. 

6. Stisknutím tlačítka   , upravte dobu vaření 7 minut. 

7. Stisknutím tlačítka START spusťte vaření. 
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Poznámka: Kuchyňský čas se liší od 24hodinového systému. Kuchyňský časovač 

je časovač. 

Timer (Časoměřič) 

 
1. Stiskněte jednou tlačítko KITCHEN TIMER / CLOCK, na displeji se zobrazí 00:00. 

2. Stisknutím tlačítk  zadejte správný časovač. (Maximální doba vaření je 

95 minut) 

3. Stisknutím tlačítka START potvrďte nastavení, rozsvítí se indikátor časovače. 

4. Když se dosáhne čas v kuchyni, indikátor časovače zhasne. Zvukový signál 

zazvoní 5krát. Pokud jsou hodiny nastaveny (24hodinový systém), na 

obrazovce se zobrazí aktuální čas. 
 

Auto menu 

 
1. V stave pauzy stlačte  , aby ste zvolili ponuku z A-1 do A-8. 
2. Stlačením tlačidla START potvrďte zvolené menu. 
3. Stlačením tlačidla  vyberte hmotnosť potravín. 
4. Stlačením tlačidla START spustite varenie. 
5. Po ukončení varenia zaznie zvukový signál päťkrát. Na displeji sa zobrazí 0:00. Ak 

bol nastavený čas, zobrazí sa aktuálny čas. 
 

Menu Hmotnost Displej 

A – 1 200 g 200 

Pizza 400 g 400 

 

A – 2 

Maso 

250 g 

350 g 

450 g 

250 

350 

450 

 

A – 3 

Zelenina 

200 g 

300 g 

400 g 

200 

300 

400 

A – 4 50 g (s 450 g studenou vodou)  
100 g (s 800 g studenou vodou) 

50 

Těstoviny 100 

 

A – 5 

Brambory 

200 g 

400 g 

600 g 

200 

400 

600 
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Poznámka: Ve stavu automatického menu a rozmrazování podle hmotnosti 

není možné prodloužit dobu vaření stisknutím tlačítka START. 

 

Menu Hmotnost Displej 

 

A – 6 

Ryby 

250 g 

350 g 

450 g 

250 

350 

450 

 

A – 7 

Nápoje 

1 sklenice (120 ml)  
2 sklenice (240 ml)   
3 sklenice (360 ml) 

1 

2 

3 

A – 8 50 g 50 

Popcorn 100 g 100 

Rychlé vaření 

 
1. Stiskněte tlačítko START na vaření se 100% úrovní výkonu po dobu 30 

sekund. Každé stisknutí téhož tlačítka lze prodloužit o 30 sekund. Maximální 

doba vaření je 95 minut. 

2. Během funkce mikrovlnné trouby, grilu, kombinovaného vaření a procesu 

rozmrazování časem stiskněte tlačítko START, abyste prodloužili dobu 

vaření. 

3. Stisknět    pro nastavení času vaření se 100% mikrovlnným výkonem, 

stiskněte tlačítko START, abyste začali vaři. 
 

Funkce zámku pro děti 

 
Zámek: Ve stavu čekání stiskněte tlačítko STOP na 3 sekundy, na displeji se zobrazí 

dlouhé pípnutí, které indikuje vstup do stavu dětského zámku a aktuální čas se 

zobrazí, pokud byl nastaven čas, jinak se zobrazí na obrazovce  . 

 
Ukončení zámku: V uzamčeném stavu stiskněte tlačítko STOP na 3 sekundy, zazní 

dlouhé "pípnutí", které znamená, že zámek je uvolněná.



 

20 

 

 

Doplňková funkce 

  
1. Ve varných stavech mikrovlnné trouby, grilu a kombinace stiskněte tlačítko 

Micro / Grill / Combi. 

2. Na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. 

3. Během vaření stiskněte KITCHEN TIMER / CLOCK, abyste zkontrolovali aktuální 

čas. 

4.  Zobrazí se na 3 sekundy 

 

Specifikace 

 

1. Chcete-li během vaření dvířka otevřít, musíte stisknout tlačítko START. 

2.  Jakmile je program vaření nastaven, START se nestiskne za 1 minutu. Zobrazí se 

aktuální čas. Nastavení se zruší. 

3. Bzučák zazní jednou efektivním stlačením, na neefektivní stlačení nebude 

reagovat. 
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POZNÁMKY K NÁDOBÍ 
 

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě: 

 

Nádobí Poznámky 

Alobal Jen stínění. Malé hladké kousky lze použít k zakrytí 
tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zabránilo 
jejich převaření. Pokud je fólie příliš blízko stěn trouby, 
může dojít k jiskření. Fólie by měla být nejméně 2,5 cm 
od stěn trouby. 

Tepelně odolné 
keramické nádobí 

Dodržujte pokyny výrobce. Spodní část misky musí být 
nejméně 3/16 palce (5 mm) nad plochou. Nesprávné 
používání může způsobit zlomení otočné podložky. 

Ešus Používejte pouze nádobí s mikrovlnnou troubou. 
Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte nádoby, které 
jsou prasklé nebo štípané. 

Skleněné poháry Vždy odstraňte víko. Používejte pouze na ohřívání 
potravin, dokud se nezahřeje. Většina skleněných nádob 
není odolná vůči teplu a může se zlomit. 

Skleněné zboží Pouze teplovzdorné trouby. Ujistěte se, že není žádný 
kovový lem. Nepoužívejte prasklé nebo štípané nádobí. 

Sáčky na pečení Dodržujte pokyny výrobce. Nezavírejte s kovovým 
materiálem. Udělejte díry, které umožní únik páry. 

Papírové talíře a šálky Používá se pouze na krátkodobé vaření / ohřívání. 
Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru. 

Papírové utěrky Používá se k zakrytí pokrmů na opětovný ohřev a 
absorpci tuku. Při krátkodobém vaření používejte pouze 
pod dozorem. 

Pergamenový papír Používá se jako kryt, aby se zabránilo rozstřikování nebo 
zabalení. 

Plasty Pouze pro použití v mikrovlnné troubě. Dodržujte 
pokyny výrobce. Měl by být označen "Mikrovlnný 
nádobí". Některé plastové nádoby změknou, protože 
potraviny uvnitř se zahřejí. "Varné sáčky" a těsně 
uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, 
propíchnuty nebo odvzdušněno podle návodu. 
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Nádobí Poznámky 

Plastový obal 
Pouze pro použití v mikrovlnné troubě. Použijte na 
zakrytí pokrmů během vaření, abyste udrželi vlhkost. 
Nedovolte, aby se plastový obal dotýkal potravin. 

Kov   

 

Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovový 
lem může způsobit jiskření. 

Karton s kovovou 
rukojetí 

Může způsobit jiskření. Přeložte jídlo do mikrovlnné 
nádoby. 

Hliníkový podnos Může způsobit jiskření. Přeložte jídlo do mikrovlnné 
nádoby. 

Voskový papír Používat můžete jako kryt, aby se zabránilo 
rozstřikování a zadržení vlhkosti. 

Kovové spony Může způsobit jiskření a způsobit požár v troubě. 

Papírové tašky Může způsobit požár v troubě. 

Plastová pěna Plastová pěna může roztavit nebo kontaminovat 
kapalinu uvnitř, když je vystavena vysoké teplotě. 

Dřevo Při použití v mikrovlnné troubě dřevo vyschne a může 
se roztrhnout nebo prasknout. 

Teploměry 
Teploměry bezpečné pouze pro mikrovlnné trouby. 
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Poznámka: Zařízení odpojte od elektrické sítě. 

 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ 
 

 

 

• Vyčistěte dutinu trouby po použití mírně navlhčeným hadříkem. 
• Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě. 
• Rám dveří a těsnění a sousední části se musí při znečištění pečlivě vyčistit 

vlhkým hadříkem. 
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění skla 

dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může způsobit rozbití 
skla. 

• Tp na čištění: Pro snadnější čištění stěn dutiny, kterých se mohou vařené 
potraviny dotýkat: Do misky vložte polovinu citronu, přidejte 300 ml vody a 
zahřejte na 100% mikrovlnný výkon 10 minut. Troubu čistěte měkkým suchým 
hadříkem. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 

Problém Možná příčina Navrhované řešení 

Mikrovlnná trouba 

ruší příjem televizního 

signálu. 

Při provozu mikrovlnné trouby může dojít k rušení 

příjmu rádia a televizního vysílání. Je to podobné 

rušení malých elektrických spotřebičů, jako je televizní 

přijímač, vysavač a elektrický ventilátor. To je 

normální. 

Osvětlení trouby je 

tmavé. 

Při mikrovlnném vaření s nízkým výkonem se může 

světlo trouby ztmavnout. To je normální. 

Na dveřích se 

hromadí pára, horký 

vzduch z větracích 

otvorů. 

Při vaření může z potravin vycházet pára. Většina se 

dostane z průduchů. Některé se však mohou hromadit 

na chladném místě, jako jsou dveře trouby. To je 

normální. 

Trouba se zapnula 

náhodně bez jídla. 

Je zakázáno provozovat jednotku bez potravin uvnitř. 

Je to velmi nebezpečné. 

Troubu nelze spustit. Napájecí kabel není 

pevně zapojen. 

Odpojte. Po 10 sekundách 

znovu zasuňte. 

Pojistka nebo jistič 

nepracuje. 

Vyměňte pojistku nebo 

resetujte jistič (opraven 

odborným personálem 

naší společnosti). 

Problém s výstupem. Otestujte zásuvku s jinými 

elektrickými spotřebiči. 

Trouba se neohřívá. Dveře nejsou dobře 

zavřené. 

Zavřete dveře dobře. 

Skleněný talíř vytváří 

hluk při provozu 

mikrovlnné trouby. 

Znečištěný váleček a 

spodní část trouby. 

Znečištěné části vyčistěte 

podle pokynů v části "Péče 

a čištění". 
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RADY PRO LIKVIDACI 
 

 

 Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento 

symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek 

nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl 

přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro 

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním 

správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným 

negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, 

což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace 

výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto 

výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou 

a likvidační službu vaší domácnosti. 
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