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RADY A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ PŘED
NADMĚRNÝM PŮSOBENÍM MIKROVLNNÉ
ENERGIE
1. Nepokoušejte se spustit troubu s otevřenými
dvířky, protože zapnutím trouby s otevřenými
dvířky byste se vystavili škodlivému působení
mikrovlnné energie. Do mechanismu
bezpečnostních zámků v žádném případě nijak
nezasahujte.

3. Poškozenou troubu nepoužívejte. Správné
zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo
dojít k poškození

2. Mezi čelní stranu trouby a dvířka nevkládejte
žádné předměty a dbejte na to, aby se na
styčných plochách neusazovaly nečistoty nebo
zbytky čisticích prostředků.

4. Troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze
správně kvalifikovaný servisní technik.

a. dvířek (zkřivení),
b. závěsů a západek (ulomení nebo uvolnění),
c. těsnění dvířek a těsnicí plochy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napájecí zdroj

230 V~50 Hz

Příkon (mikrovlny)

1200 W

Příkon (gril)

1000 W

Mikrovlnný výkon

800 W

Provozní frekvence

2450 MHz

Vnější rozměry

316 mm (V) × 464 mm (Š)×340 mm (H)

Vnitřní rozměry

219 mm (V) ×298 mm (Š) ×325 mm (H)

Objem trouby

20 litrů

Rovnoměrnost pečení

systém otočného talíře

Čistá váha

přibl. 13,6 kg

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
Když trouba nefunguje:

4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a
bezpečnostní zámky dvířek zamknuté. V
opačném případě by mikrovlnná energie
neproudila do trouby.

1. Zkontrolujte, zda trouba dobře připojená. Není-li
tomu tak, vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
počkejte 10 vteřin a znovu ji zasuňte.

JESTLIŽE ŽÁDNÁ Z UVEDENÝCH KONTROL
PROBLÉM NEVYŘEŠÍ, ZAVOLEJTE
KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE OPRAVOVAT
TROUBU SAMI.

2. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo
vypnutý jistič obvodu. Pokud jsou v pořádku,
vyzkoušejte zásuvku jiným spotřebičem.
3. Zkontrolujte, zda je ovládací panel správně
naprogramovaný a časovač nastavený.

3

INSTALACE
1. Zkontrolujte, zda jste z vnitřní strany dvířek
odstranili veškerý obalový materiál.
2.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda není trouba
nějakým způsobem poškozená, například zda
nejsou nevyrovnaná nebo zkřivená dvířka,
poškozené nebo uvolněné dveřní závěsy,
západky a ozuby uvnitř trouby nebo na dvířkách.
Jestliže zjistíte nějaké poškození, troubu
nezapínejte a zavolejte vyškoleného servisního
technika.
3. Tuto mikrovlnnou troubu musíte postavit na
rovnou stabilní plochu, která unese její váhu i
nejtěžší připravovaná jídla.
4. Nedávejte troubu na místa, kde je velké horko,
dusno nebo se tvoří vlhkost, nebo do blízkosti
hořlavých materiálů.

5. Pro správný provoz trouby musí být okolo ní vždy
dostatečně velký volný prostor. Nad troubou
ponechte 20 cm volného prostoru, vzadu 10 cm a
po stranách 5 cm. Nezakrývejte, ani nijak
neblokujte větrací otvory spotřebiče.
Neodstraňujte nožičky.
6. Nepoužívejte troubu bez správně umístěného
skleněného talíře, podložky talíře a hřídelky.
7. Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený,
nevede pod troubou a nedotýká se žádného
horkého nebo ostrého povrchu.
8. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná,
aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle
odpojen od sítě.
9. Tuto troubu nepoužívejte venku.

POKYNY PRO ELEKTRICKÉ UZEMNĚNÍ
Tento spotřebič musí být uzemněn. Tato trouba je
vybavena napájecí šňůrou s uzemňovacím vodičem
a uzemňovací zástrčkou. Připojovací zástrčka musí
být zasunutá do vhodné zásuvky, která je správně
instalovaná a uzemněná. V případě elektrického
zkratu sníží uzemnění nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, protože uzemňovací vodič odvede proud.
Doporučuje se použít samostatný obvod pouze pro
tento spotřebič. Použití vysokého napětí je
nebezpečné a může způsobit požár nebo jiné
poškození trouby.

Poznámka
1. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se uzemnění
nebo elektrické instalace, obraťte se prosím na
kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního
technika.
2. Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození
trouby nebo zranění osob, pokud nebyly
dodrženy správné postupy elektrického připojení.
Barvy vodičů v síťovém kabelu mají následující
význam:
žlutozelený = ZEM

VAROVÁNÍ Nesprávné připojení uzemňovací
zástrčky může mít za následek úraz elektrickým
proudem.

modrý

= NULA

hnědý

= FÁZE

VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ
Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit rádio, televizor
nebo podobné zařízení.
Případné rušení lze omezit nebo odstranit
následujícím postupem:
1. Vyčistěte dvířka a povrch těsnění u trouby.
2. Znovu nasměrujte anténu rádia nebo televizoru.

3. Přemístěte troubu s ohledem na příjímač.
4. Přesuňte troubu z dosahu přijímače.
5. Zasuňte zástrčku mikrovlnné trouby do jiné
zásuvky tak, aby mikrovlnná trouba a přijímač
byly v různých větvích obvodu.

4

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrických spotřebičů dodržujte základní bezpečnostní zásady, včetně následujících bodů:
VAROVÁNÍ: Ke snížení nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo
vystavení nadměrné mikrovlnné energii:
1.

Přečtěte si všechny pokyny ještě před použitím spotřebiče.

2.

Spotřebič používejte pouze k účelu, který je popsán v návodu. Nepoužívejte v něm korozivní chemikálie
ani páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření nebo sušení potravin. Není určen pro průmyslové
nebo laboratorní účely

3.

Nezapínejte prázdnou troubu.

4.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená napájecí šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo
když došlo k jejímu poškození či pádu. Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit
pouze výrobce, pověřený servis nebo osoba s příslušnou kvalifikací.

5.

VAROVÁNÍ: Jestliže troubu používáte v kombinovaném režimu, při kterém dosahuje vysokých teplot,
smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

6.

VAROVÁNÍ: Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy,
pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná
nebezpečí.

7.

Ke snížení rizika požáru uvnitř trouby:
a. Když ohříváte jídlo v plastové nebo papírové nádobě, stále troubu sledujte, aby nedošlo ke vznícení.
b. Drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.
c. Zpozorujete-li kouř, vypněte troubu nebo vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky; dvířka nechte zavřená,
aby se plameny zadusily.
d. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke skladování věcí. Jestliže troubu nepoužíváte, neukládejte do ní
papír, nádobí ani jídlo.

8.

VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly
vybuchnout.

9.

Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s
nádobou zacházet opatrně.

10. V troubě nic nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí a popálit vás.
11. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a neohřívejte v ní vejce uvařená natvrdo,
protože by mohla puknout i po dokončení vaření s mikrovlnami.
12. Potraviny s tvrdou slupkou jako brambory, celé dýně, jablka a kaštany před vařením propíchněte.
13. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou zamíchejte nebo protřepejte, a před podáním ještě
zkontrolujte jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
14. Teplo se z ohřátého jídla může přenést na nádobí. Při manipulaci s nádobím používejte proto raději
chňapky.
15. Doporučujeme nádobí vyzkoušet, abyste si ověřili jeho použitelnost v mikrovlnné troubě.
16.

VAROVÁNÍ: Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami,
je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik

17. Tento výrobek je zařízení skupiny 2, třídy B ISM. Do skupiny 2 patří všechna průmyslová, vědecká a
lékařská zařízení (ISM - (Industrial, Scientific and Medical), která úmyslně vytvářejí a/nebo používají
radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro ošetření materiálu a elektrojiskrové
obráběcí stroje. Zařízení v třídě B jsou vhodná pro používání v domácnostech a podnicích přímo
připojených k nízkonapěťové elektrické síti, která dodává elektřinu pro domácí potřebu.
18. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče
19. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
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RADY K VAŘENÍ S MIKROVLNAMI
1. Jídlo dobře rozložte. Nejsilnější části jídla položte
směrem ven z talíře.

4. Během vaření s mikrovlnami jídlo jako kuře a
hamburgery ke zrychlení vaření obraťte. Velké
kusy jako pečeně se musí obrátit nejméně
jednou.

2. Sledujte dobu vaření. Vařte jídlo po nejkratší
uvedený čas a v případě potřeby čas prodlužte.
Hodně převařené jídlo může kouřit nebo se i
vznítit.

5. Jídlo jako masové kuličky uprostřed vaření
promíchejte tak, aby se kuličky zdola dostaly
nahoru a kuličky ze středu talíře na okraj.

3. Při vaření jídlo zakryjte. Zabráníte tak stříkancům
a jídlo se připraví rovnoměrně.

PRŮVODCE NÁDOBÍM
1. Ideální materiál pro nádobí do mikrovlnné trouby je takový, kterým mohou procházet mikrovlny a ohřívat
jídlo.
2. Mikrovlny nemohou procházet kovem, nepoužívejte proto kovové nádobí nebo talíře s kovovým okrajem.
3. Při vaření s mikrovlnami nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, mohou totiž obsahovat malé
úlomky kovu, které by mohly při použití v troubě způsobit jiskření i požár
4. Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových nebo obdélníkových se
může jídlo v rozích přehřívat.
5. Chcete-li zabránit nadměrnému zahřívání některé části jídla, můžete ji zakrýt hliníkovou fólií. Buďte ale
opatrní a nepoužívejte jí příliš velké množství; mezi fólií a stěnou trouby musí být 2,5cm prostor.
Následující seznam je pomůckou, která vám pomůže vybrat správně nádobí.
NÁDOBÍ

MIKROVLNY

GRIL

KOMBINACE

Žáruvzdorné sklo

ano

ano

ano

Nežáruvzdorné sklo

ne

ne

ne

Žáruvzdorná keramika

ano

ano

ano

Plastové nádobí vhodné pro mikrovlny

ano

ne

ne

Kuchyňský papír

ano

ne

ne

Kovový talíř

ne

ano

ne

Kovová mřížka

ne

ano

ne

Hliníková fólie & Vaničky z fólie

ne

ano

ne
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SOUČÁSTI TROUBY
1.

Bezpečnostní zámky dvířek

2.

Okénko trouby

3.

Držák otočného talíře

4.

Hřídelka

5.

Tlačítko otevření dvířek

6.

Ovládací panel

7.

Vlnovod (neodstraňujte slídový kryt z vlnovodu)

8.

Skleněný talíř

9.

Topný článek grilu

10. Kovová mřížka

OVLÁDACÍ PANEL
OBRAZOVKA S NABÍDKOU
Zobrazuje se doba vaření, výkon, ukazatele funkcí, váha nebo počet porcí
a hodiny.
MIKROVLNY
Dotkněte se tohoto tlačítka několikrát k nastavení stupně
výkonu mikrovln.
ROZMRAZOVÁNÍ
Stiskněte toto tlačítko jednou k rozmrazování potravin na
základě času.
Stiskněte toto tlačítko dvakrát k rozmrazování potravin na
základě váhy.
NÁPOJE
Dotkněte se k ohřátí nápoje.
GRIL/KOMBINACE
Dotkněte se k nastavení kombinovaného vaření s grilem a
mikrovlnami.
HODINY
Používejte k nastavení funkce hodin.
NABÍDKA
Použijte k vaření 7 oblíbených jídel se zadanou váhou nebo
počtem porcí.
STOP
Stiskněte ke zrušení nebo resetu trouby před nastavením
programu vaření.
Jedním stiskem vaření dočasně přerušíte, dvojím stiskem
vaření úplně zrušíte.
Používá se také pro nastavení dětské pojistky.
START/EXPRES
Použijte ke spuštění programu nebo nastavení funkce
rychlého startu.
ČAS/VÁHA
Otočte při nastavování doby vaření, váhy nebo porcí jídla.
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JAK NASTAVIT OVLADAČE TROUBY
•

Při prvním zapnutí trouby zazní zvukový signál a zobrazí se "CLOCK" (hodiny) a "1:01".

•

Při každém stisknutí tlačítka zazní na potvrzení tlačítka zvukový signál. Dvojí pípnutí znamená, že trouba
zadání nepřijala.

•

Jestliže se programy při nastavování zastaví na 20 s, systém se vrátí do klidového stavu.

•

Když program skončí, zazní zvukový signál a zobrazí se "End" (konec); tento stav se bude opakovat
každé 2 minuty, dokud nestisknete nějaké tlačítko, nebo neotevřete dvířka.

•

Během vaření jedním stisknutím tlačítka STOP vaření zastavíte a stisknutím tlačítka START/EXPRES pak
můžete ve vaření pokračovat. Dvojím stisknutím tlačítka STOP ho zrušíte.

Nastavení digitálních hodin
Když je trouba připravena pro zadání, stiskněte tlačítko HODIN jednou nebo dvakrát k nastavení digitálních
hodin ve formátu 12 hodin nebo 24 hodin.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit čas na 8:30.
1. Stiskněte tlačítko HODINY jednou nebo dvakrát.
2. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, aby se zobrazilo digitálně 8 hodin.
3. Stiskněte jednou tlačítko HODINY.
4. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, aby se digitálně zobrazilo 8:30.
5. Stisknutím tlačítka HODINY potvrďte nastavení.
Poznámka: Chcete-li během vaření zkontrolovat čas, stiskněte tlačítko HODIN a čas se na 3 vteřiny zobrazí.
Vaření s mikrovlnami
Chcete-li vařit pouze s mikrovlnami, stiskněte několikrát tlačítko MIKROVLNY, až se zobrazí požadovaný
stupeň výkonu, a potom použijte ovladač ČAS/VÁHA k nastavení požadované doby vaření. Nejdelší čas
vaření je 95 minut.
Chcete například vařit 1 minutu na 60 % mikrovlnného výkonu.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte 3x tlačítko MIKROVLNY.
STISKNĚTE TLAČÍTKO MIKROVLNY

VARNÝ VÝKON

Jednou

100%

Dvakrát

80%

3x

60%

4x

40%

5x

20%

6x

00%

1. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA doprava na 1:00.
2. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: Nastavený výkon můžete zkontrolovat jedním stisknutím tlačítka MIKROVLNY.
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Gril
Grilování je zvlášť vhodné pro tenké plátky masa, bifteky, řízky, kebaby, uzeniny a kousky kuřete. Hodí se i
pro teplé sendviče a zapékaná jídla.
Chcete například 12 minut grilovat.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: Nejdelší nastavitelný čas je 95 minut.
Kombinace 1
Nejdelší čas vaření je 95 minut.
30 % času pro mikrovlnné vaření, 70 % pro grilování. Použijte pro ryby, brambory nebo zapékaná jídla.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit kombinaci 1 na 25 minut.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 25:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Kombinace 2
Nejdelší čas vaření je 95 minut.
55 % času pro mikrovlnné vaření, 45 % pro grilování. Použijte pro pudinky, omelety, pečené brambory a drůbež.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit kombinaci 2 na 12 minut.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte 3x tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: Nastavený výkon kombinace můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka GRIL/KOMBINACE.
Rychlé rozmrazování
Nejdelší nastavitelný čas je 95 minut.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete rozmrazit hovězí maso.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času rozmrazování.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: Uprostřed nastaveného času se systém zastaví a zazní zvukový signál, který vám připomene, že
máte jídlo obrátit; potom stiskněte tlačítko START/EXPRES k zadání další fáze rozmrazování.
Rozmrazování podle váhy
Trouba umožňuje rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů. Čas a výkon rozmrazování se seřídí
automaticky po nastavení váhy. Váhový rozsah mražených potravin je od 100 g do 1800 g.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit rozmrazovat garnáty.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení správné váhy jídla.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: Uprostřed nastaveného času se systém zastaví a zazní zvukový signál, který vám připomene, že
máte jídlo obrátit; potom stiskněte tlačítko START/EXPRES k zadání další fáze rozmrazování.
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Nápoje
Trouba se spustí na předem nastavený čas, stačí jen zadat počet nápojů (200ml/šálek); můžete zadat
maximálně 3 nápoje najednou.
PŘÍKLAD: Přejete si zahřát šálek kávy.
1. Vložte kávu do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko NÁPOJE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, nebo opakovaně stiskněte tlačítko NÁPOJE, abyste vybrali požadovaný
počet nápojů.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Vícefázové vaření
Tato funkce umožňuje spustit troubu s maximálně 2 fázemi varných programů.
PŘÍKLAD: Chcete nastavit následující program:
1 - Vaření s mikrovlnami
2 - Grilování
1. vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Několikrát stiskněte tlačítko MIKROVLNY k zadání požadovaného stupně výkonu.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času vaření.
4. Stiskněte jednou tlačítko GRIL/KOMBINACE.
5. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času vaření.
6. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Poznámka: U této funkce je možné nastavit jen Mikrovlny a Grilování.
Dětská pojistka
Brání neoprávněnému použití trouby malými dětmi.
Nastavení DĚTSKÉ POJISTKY:
V klidovém režimu se za 1 minutu po zavření dvířek automaticky nastaví DĚTSKÁ POJISTKA, zazní zvukový
signál a rozsvítí se ukazatel ZÁMKU.
Za 10 minut po skončení programu a po uplynutí další 1 minuty se automaticky nastaví DĚTSKÁ POJISTKA,
zazní zvukový signál a rozsvítí se ukazatel ZÁMKU.
Troubu není možné zapnout.
Zrušení DĚTSKÉ POJISTKY:
Při zapnuté DĚTSKÉ POJISTCE stiskněte START/EXPRES, na displeji se za 10 vteřin objeví slovo dvířka "door".
Jedním otevřením dvířek trouby se DĚTSKÉ POJISTKA zruší. Trouba se vrátí do klidového stavu.
Rychlý start
Tato funkce umožňuje rychlé spuštění trouby.
Vložte jídlo do trouby a zavřete ji. Stiskněte několikrát START/EXPRES k nastavení požadovaného času
vaření, nejvíce můžete nastavit 10 minut. Trouba se okamžitě spustí na plný výkon. Dalším stisknutím tlačítka
START/EXPRES můžete dobu prodloužit, i když trouba už běží.
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Automatické vaření
U jídel v tomto režimu se nemusí programovat délka a výkon vaření. Stačí zadat druh jídla, které chcete vařit
a váhu jídla.
PŘÍKLAD: Vaření 200 g rýže.
1. Vložte jídlo do trouby a zavřete ji.
2. Několikrát stiskněte tlačítko NABÍDKA k zadání požadovaného jídla v nabídce.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení váhy nebo porcí.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.
Tlačítko automatické vaření
Kód

Jídlo/režim vaření

A-1

Rýže (g)

A-2

Špagety (g)*

A-3

Brambory (každých 230 g)

A-4

Ohřev (g)

A-5

Ryba (g)

A-6

Grilované kuře (g)

A-7

Grilované hovězí (g)

1. Výsledek automatického vaření závisí na faktorech jako jsou
tvar a velikost potravin, vaše oblíbené nastavení, požadovaný
stupeň uvaření určitých potravin a dokonce i na tom, jak jídlo
do trouby vložíte. Jestliže s výsledkem nebudete spokojeni,
upravte odpovídajícím způsobem dobu vaření.
2. *Před vařením přilijte vařící vodu.
3. U nabídek A-6 a A-7 musíte jídlo při přerušení vaření obrátit.

11

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1.

Než začnete troubu čistit, vypněte ji a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

2.

Udržujte v čistotě vnitřek trouby. Vystříknuté jídlo nebo rozlité tekutiny stačí setřít vlhkým hadříkem.
Jestliže je trouba velmi špinavá, můžete použít jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje ani jiné silné
čisticí prostředky, protože mohou zanechat na povrchu dvířek skvrny, šmouhy nebo ho mohou zmatovět.

3.

Vnější plochy otírejte vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do větracích otvorů nedostala voda, funkční
zařízení uvnitř trouby by se tím mohlo poškodit.

4.

Vlhkým hadříkem často otírejte dvířka a okénko po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části, abyste
odstranili všechny stříkance a rozlití jídel. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.

5.

Ovládací panel nesmí být vlhký. Čistěte ho měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu
nechte dvířka trouby otevřená, abyste troubu omylem nezapnuli.

6.

Jestliže se uvnitř nebo okolo vnější části dvířek nahromadí pára, otřete panel měkkým hadříkem. K
tomuto jevu dochází, je-li v troubě velká vlhkost. Je to normální jev.

7.

Občas odstraňte skleněný talíř a také ho umyjte. Můžete ho umýt ve vodě se saponátem nebo v myčce.

8.

Válečkový prstenec se musí také pravidelně čistit, jinak by byl hlučný. Dno trouby otírejte jemným čisticím
prostředkem. Válečkový prstenec je možné mýt ve vodě se saponátem nebo v myčce. Po umytí je nutné
vrátit válečkový prstenec do správné polohy.

9.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do hluboké misky vhodné do mikrovlnné trouby
nalijete šálek vody se šťávou a kůrou z jednoho citronu a necháte vařit s mikrovlnami 5 minut. Potom
vnitřní prostor důkladně vytřete měkkým hadříkem.

10. Když je nutné vyměnit žárovku, poraďte se s prodejcem.
11. Troubu čistěte pravidelně a vždy odstraňte všechny zbytky jídel. Nebudete-li troubu udržovat čistou, může
dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné
situace.
12. Tato trouba se nesmí likvidovat s domácím odpadem, ale musíte ji odvézt do zvláštního sběrného dvora
zřízeného vaší obcí.
13. Při prvním použití mikrovlnné trouby s funkcí grilu může z trouby vycházet slabý kouř a pach. Je to
normální jev, protože trouba je vyrobená z ocelového plátu natřeného mazacím olejem a v nové troubě se
při spalování tohoto oleje tvoří kouř a pach. Kouř i pach po určité době používání zmizí.
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