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Návod k obsluze 
 

 

Časovač: 
Maximální nastavení časovače je 30 minut. Trouba upozorní uživatele vestavěným zvukovým 
signálem na ukončení ohřívání. 
 
Nastavení výkonu: 

Přístroj lze nastavit na 6 úrovní výkonu: 

1) Vysoký:    100% výkonu - pro rychlé vaření. 

2) Středně vysoký:   85%  výkonu – pro pečení. 

3) Střední:    66%  výkonu – pro pomalé vaření. 

4) Středně nízký:   40%  výkonu. 

5) Rozmražování:   37%  výkonu. 

6) Nízký:    17%  výkonu – ohřívaní nebo udržování teploty. 

 

Informace o přístroji: 
Před použitím zkontrolujte, zda je materiál vhodný pro použití v mikrovlnné troubě. 
 
Materiály, které jsou NEVHODNÉ pro                Materiály, které jsou VHODNÉ pro   
použití v mikrovlnné troubě:                použití v mikrovlnné troubě: 
 
Obyčejné sklo      Varné sklo 
Obyčejné plasty                 Keramika 
Kovové rošty Plasty vhodné do mikrovlnné trouby 
Kovové nádobí                                                                 Potravinářská folie  
      
 

UPOZORNĚNÍ 
Pokud bude trouba montovaná ve voze DAF, 
nesmí být zapojena přímo na akumulátor!  
Přístroj by měl být zapojen přes pojistkovou 
skřínku. 
V případě pochybností je nutno obrátit se na  
servis DAF. 

ZÁRUKA 
Tento výrobek má 2 letou záruku. 
 
V případě nepovolených úprav, oprav a 
demontáže zákazník o záruku přichází. 



 

Informace o funkci rozmrazování 
 
1. Nastavte otočný ovladač do polohy rozmrazování. 
2. Nastavte čas rozmrazování. Rozmrazování většinou vyžaduje delší dobu, než vaření. V průběhu 

rozmrazování se doporučuje pravidelně kontrolovat a obracet jídlo, aby se zajistilo jeho 
celkové a rozvnoměrné rozmrazení. 

 
Tipy pro vaření 

• Opatrně umístěte jídlo do trouby. 

• Dávejte pozor na čas vaření: začněte kratším časem a podle potřeby jej postupně  

prodlužujte. 

• Potraviny před vařením přikryjte, např. papírovým ubrouskem nebo plastovou pokličkou 

určenou pro použití v mikrovlnných troubách 

• V průběhu vaření jídlo několikrát promíchejte 

• Pravidelně obracejte jídla jako kuřata nebo hamburgery. 

• Při vaření tekutin může dojít k prudkému varu, po uvaření chvíli počkejte, než je vyjmete z 

trouby a pak zamíchejte. 

• Ujistěte se, že je jídlo plně uvařené. 

• Kondenzace je při vaření v mikrovlnné troubě normální. Množství kondenzované vody záleží  

na druhu jídla, které připravujete. 

• Pravidelně kontrolujte, jestli nejsou větrací otvory trouby znečistěné nebo ucpané. 

• Při používání zapékací mísy nebo materiálů pro rychlé ohřívání, je třeba vždy použít izolační 

podložku, jako např. porcelán, aby nedošlo k poškození otočného talíře a jeho pohonu v 

důsledku přehřátí. Nepřekračujte dobu ohřevu uvedenou na obalu potravin. 

• Některé potraviny jako např. brambory, klobásy apod. je potřeba před ohříváním propíchnout. 

Jinak může dojít k jejich roztržení. 

 
OPRAVY: 
 
POZOR: je zakazáno provádět neautorizované opravy a zásahy do mikrovlnné trouby, opravy smí 
provádět pouze kvalifikovaný servisní personál, který bude doporučen prodejcem! 
 
UPOZORNĚNÍ: MIKROVLNNÉ ZÁŘENÍ 
 
Nevystavujte se mikrovlnnému záření z generátoru trouby nebo jiným zdrojům tohoto záření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                             STANDARD verze                                                               WIDE verze                                                                 

 
 

Rozměry: 
 

Rozměry: 

Šířka:        435mm 
Výška:      260mm 
Hloubka:  415mm 

Šířka:        530mm 
Výška:       260mm 
Hloubka:  330mm

 
MIKROVLNNÁ TROUBA 
 

• Výkon 800W 

• Příkon 1150W 

• Frekvence 2450MHz 

• Objem 20 litrů 

• Stylový černý design 

• Ovládání otočnými regulátory 

• 6 úrovní výkonu 

• Otočný talíř 24.5cm 

• Zvukový signál po skončení vaření 

• Maximální čas ohřevu a nastavení časovače 30 min 

• Funkce rozmrazování 

• Váha 10,7 kg 
 

Měnič napětí 24V DC na 230V AC 
 

• Vstupní napětí 24V 

• Výkon 230V +/- 10% 

• Frekvence 50 Hz 

• Výkon 1200W 

• Špičkový výkon 2400W 

• Doporučené jištení 40 Amp 

• Sinusový měnič 

• Bezpečnostní vypínač při nízkém napětí – 21V 

• Funkce sepnutí ventilátoru při překročení 30% výkonu,nebo vnitřní tep. 60°C. 
 

 

TECHNICKÁ 
 

 

SPECIFIKACE 



 
 

 
Aby trouba, která není v provozu, nespotřebovávala energii akumulátoru vozu, je nutné ji po  
použití vypnout (OFF). 
 
RCD chránič 

 
Pokud je vozidlo vybaveno jističem RCD, postupujte takto: 
 
Doporučuje se testovat funkčnost chrániče alespoň 1x měsíčně  
Pomocí tlačítka TEST 
 
V případě vypnutí RCD chrániče se trouba vypne. V tomto případě je nutno RCD 
chránič restartovat. 
 
Pokud se RCD chránič neustále vypíná, je třeba se obrátit na kvalifikovaného 
autoelektrikáře. 

 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

 

• Záruka neplatí v případě nepovolených úprav nebo demontáže výrobku.  

• Je nutné, aby tento přístroj montovala kvalifikovaná osoba - t.j. autoelektrikář a příslušný 

servis. 

• Při montáži je nutno zachovat prostor minimálně 25mm pod troubou, aby se zajistila 

odpovídající cirkulace vzduchu. 

• Jídlo vyjmuté z trouby může být horké.  
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