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Návod mikrovlnné trouby s měničem RoadChef 
Před použitím této trouby si prosím přečtěte tento návod. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

VYVARUJTE SE NADMĚRNÉMU VYSTAVENÍ 

MIKROVLNNÉ ENERGII 

(a) (a) Nikdy se nepokoušejte používat tuto troubu s otevřenými dvířky, protože to může mít 

za následek škodlivé vystavení mikrovlnné energii. Bezpečnostní zámek v žádném případě 

neotevírejte nebo s ním nemanipulujte silou. 

(b) (b) Do dvířek mikrovlnné trouby nevkládejte žádné předměty a zabraňte ulpívání zbytků 

čištění a nečistot na těsnicích plochách. 

(c) (c) POZOR: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeno, trouba nesmí být 

provozována, dokud poškození neopraví odborník: 1) dvířka (ohnutá), (2) panty a madla 

(rozbité nebo uvolněné), (3) Západky dveří nebo těsnicí plochy. 

(d) (d) UPOZORNĚNÍ: Opravy nebo servis by měly provádět pouze kvalifikované osoby, které 

vyžadují odstranění krytu, který chrání před mikrovlnnou energií. 

(e) (e) POZOR: Tekutiny nebo jiné potraviny se nesmí ohřívat v těsně uzavřených nádobách, 

protože by mohly explodovat. 

(f) (f) VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: Zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení. zařízení a 
pochopit z toho vyplývající nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou 
údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ 

VAROVÁNÍ: Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem a dalším rizikům: 

Níže je uveden seznam konkrétních pravidel a bezpečnostních opatření, která byste měli dodržovat, 

abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. 

1. Používejte tuto troubu pouze pro vaření potravin, a ne pro jiné účely, jako je sušení oděvů, 

papíru a jiných nepoživatelných produktů nebo pro sterilizaci. 

2. Nezapínejte troubu, když je prázdný, jinak může dojít k jeho poškození. 

3. Nikdy nepoužívejte vnitřek trouby k ukládání předmětů, jako je papír, kuchařky, nádobí atd. 

4. Vařič používejte pouze tehdy, když je otočný talíř na svém místě. Ujistěte se, že je správně 

usazena na otočné základně. 

5. Před vařením uzavřených potravin v lahvích sejměte víčka a víčka. 

6. Mezi horní částí trouby a dvířky by neměly být žádné cizí předměty, protože to může způsobit 

nadměrný únik mikrovlnného záření. 

7. Při vaření nepoužívejte recyklovaný papír. Mohl by obsahovat nečistoty, které by mohly 

způsobit jiskry a/nebo požár. 

8. Popcorn pouze v popcornu vhodném do mikrovlnné trouby nebo použijte komerčně balený 

popcorn speciálně doporučený pro mikrovlnné trouby. Popcorn produkty do mikrovlnné 

trouby jsou méně produktivní než běžný popcorn; četná zrna nepraskají. Nepoužívejte olej, 

pokud to nedoporučuje výrobce. 

9. Potraviny, které jsou obklopeny membránou (např. vaječné žloutky, brambory, kuřecí játra 

atd.), je třeba před vařením několikrát propíchnout vidličkou. 

10. Popcorn nedělejte déle, než je uvedeno v pokynech výrobce (obvykle méně než 3 minuty). 

Delší zahřívání již nepraská zrna; může však dojít k hoření a vzniku požáru. 

11. Navíc se sáček může příliš zahřát nebo dokonce prasknout. 

12. Pokud zaznamenáte kouř, vypněte nebo odpojte jednotku ze zásuvky a nechte dveře 

zavřené, abyste udusili případné plameny. 

13. Při ohřívání jídla v plastových nebo papírových nádobách dávejte pozor na možný požár 

trouby. 

14. Obsah kojeneckých lahví a sklenic je třeba před konzumací protřepat nebo promíchat a 

zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení. 

15. Vždy otestujte teplotu jídla nebo nápoje ohřátého v mikrovlnné troubě, než je dáte komukoli, 

zejména dětem nebo starším lidem. To je velmi důležité, protože jídlo, které bylo ohříváno v 

mikrovlnné troubě, se bude nadále ohřívat i poté, co mikrovlnná trouba přestala vařit. 

16. Vejce ve skořápce a celá vejce natvrdo se nesmí ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou 

explodovat i poté, co mikrovlnná trouba přestane ohřívat. 

17. Udržujte kryt mikrovlnné trouby vždy čistý. 

18. Po každém použití otřete vnitřek trouby měkkým vlhkým hadříkem. 

19. Pokud uvnitř zůstane tuk, může se při příštím použití sporáku přehřát, kouřit nebo se 

dokonce vznítit. 

20. Nikdy nezahřívejte olej nebo tuk na smažení v troubě, protože teplotu nelze kontrolovat a 

může dojít k přehřátí a požáru. 

21. Tekutiny jako voda, káva nebo čaj mohou být někdy zahřáté nad bod varu. Kvůli 

povrchovému napětí těchto kapalin to nemusí být nutně viditelné. Ne vždy se po vyjmutí 

nádoby z mikrovlnné trouby tvoří bublinky nebo se obsah vaří. 
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22. Chcete-li snížit riziko zranění: 

a) Nepřehřívejte kapaliny. 

b) Před a v polovině doby vaření promíchejte tekutiny. 

c) Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 

d) Po zahřátí nechte sklenici chvíli v troubě, než ji vyjmete. 

e) Po zahřátí buďte velmi opatrní při ponořování lžíce nebo jiného předmětu do 

nádoby. 

23. Toto zařízení není určeno pro použití člověkem (včetně dětí) vhodné jehož smyslové vnímání, 

fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou silně omezeny nebo nemají žádné relevantní 

zkušenosti nebo znalosti o mikrovlnné troubě, pokud není použití prováděno pod dohledem 

nebo po instrukcích k použití zařízení osobou odpovědnou za bezpečnost. 

24. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehráli. 

  

USCHOVEJTE TYTO POKYNY 

POZNÁMKY K UZEMNĚNÍ 

Toto zařízení musí být uzemněno. Pokud dojde ke zkratu, uzemnění rozptýleným proudem snižuje 

riziko úrazu elektrickým proudem. Kabel tohoto zařízení je vybaven zemnicím vodičem a připojenou 

zemnící zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k zásuvce, která je správně nainstalována a 

uzemněna. 

POZOR: Nesprávné použití uzemňovací zástrčky může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si 

nejste jisti pokyny k uzemnění nebo je-li zařízení správně uzemněno, obraťte se na elektrikáře nebo 

servisního technika. Pokud je vyžadován prodlužovací kabel, měl by být použit pouze tříkolíkový 

prodlužovací kabel s tříkolíkovou uzemňovací zástrčkou a tříkolíkovou zásuvkou, která se hodí ke 

vstupu spotřebiče. Hodnoty na prodlužovacím kabelu by měly odpovídat nebo překračovat jmenovité 

hodnoty pro zařízení. 

DŮLEŽITÉ 

Vodiče napájecího kabelu na tomto zařízení jsou barevně označeny následovně:  

• Zeleno-žlutá: Uzemnění 

• Modrá: Nulový vodič 

• Hnědá: Fázový vodič 

Protože barva vodičů v napájecím kabelu tohoto zařízení nemusí odpovídat barevným značkám na 

svorkách vaší zástrčky, měli byste udělat následující: Zelený a žlutý vodič musí být připojen ke svorce 

v zástrčce označené písmenem 'E', symbol pro "země" nebo barvu zeleno-žlutou. Modrý vodič musí 

být připojen ke svorce označené písmenem "N" nebo černým. Hnědý vodič musí být připojen ke 

svorce označené písmenem "L" nebo červenou barvou. VAROVÁNÍ: Toto zařízení musí být uzemněno. 
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INSTALACE ZAŘÍZENÍ 
1. Větrání 

 Nezakrývejte ventilační otvory. Pokud jsou větrací otvory zakryté, může se trouba během používání přehřát a 

případně selhat. Aby byla trouba dostatečně větraná, musí být vedle a za spotřebičem volný prostor minimálně 

76 mm. Nad troubou musí být zachována vzdálenost minimálně 150 mm. 

2. Stabilní, rovná základna 

 Umístěte tento sporák na rovný a stabilní povrch. Tento sporák je vhodný pouze pro použití jako samostatný 

spotřebič na pracovním stole. 

 Mikrovlnná trouba nesmí být zabudována do skříně, pokud nebyla testována pro použití ve skříňce. 

3. Ponechejte prostor za zařízením a kolem něj 

Větrací otvory musí zůstat volné. Pokud jsou větrací otvory zakryty, může se sporák během používání přehřát, a 

nakonec se stát nefunkčním. 

4. Neumisťujte sporák do blízkosti rozhlasového nebo televizního zařízení. 

 Pokud je trouba umístěna v blízkosti televize, rádiové antény, elektrického vedení atd., může dojít ke 

špatnému televiznímu příjmu nebo rušení rádia. Umístěte troubu, co nejdále. 

5. Neumisťujte sporák do blízkosti topných těles nebo vodovodních kohoutků. 

 Chraňte kamna před horkým vzduchem, párou nebo 

 postříkat vodou. Jinak by mohlo dojít k narušení izolace a poškození zařízení. 

6. Napájení 

• Zkontrolujte zdroj napájení. Mikrovlnná trouba vyžaduje proud kolem 10 ampér, 230 voltů a 50 Hz. 

• Napájecí kabel je přibližně 1,0 metr dlouhý. 

• Použité napětí musí odpovídat napětí uvedenému na sporáku. Použití vyššího napětí může způsobit požár 

nebo vést k nehodám, které poškodí troubu. Použití nižšího napětí bude mít za následek pomalejší vaření jídla. 

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené provozováním trouby se jmenovitým proudem, který 

neodpovídá specifikacím. 

• Pokud je poškozen síťový kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná 

osoba, aby se předešlo nebezpečí. 

7. Po vybalení zkontrolujte, zda trouba není poškozena, například: 

  Pokřivené nebo poškozené dveře, promáčklina v dutině. Pokud si všimnete některé z výše uvedených závad, 

sporák NEINSTALUJTE a ihned informujte prodejce. 

8. Nepoužívejte troubu, když je chladnější než pokojová teplota. 
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OBRÁZEK ZAŘÍZENÍ 

 

 

• 1 Západka dvířek - Když jsou dvířka zavřená, automaticky se zaklapnou. Pokud dvířka 

otevřete za chodu trouby, magnetron se okamžitě vypne. 

• 2 Těsnění dvířek - Těsnění dvířek zajišťuje, že mikrovlnná energie zůstane uvnitř dutiny a 

nemůže uniknout. 

• 3 Dutina trouby 

• 4 Ovládací panel 

• 5 Konektor - Tento díl jde na osu uprostřed podlahy v dutině trouby. Při všech procesech 

vaření musí být v troubě. 

• 6 Válcovací kroužek - Válcovací kroužek musí být při každém vaření vždy používán společně 

se skleněnou deskou. 

• 7 Skleněný talíř - Talíř je vyroben ze speciálního žáruvzdorného skla. Potraviny by měly být 

umístěny na tento talíř ve vhodné nádobě pro vaření. 

• 8 Okno pro sledování dveří - Umožňuje pozorování jídla. Okno je navrženo tak, aby 

propouštělo světlo, ale ne mikrovlny. 

• 9 Kryt vlnovodu 

• 10 Bezpečnostní zámek 

• 11 Plynule nastavitelný knoflík pro volbu programu 

• 12 Časovač 
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OBSLUHA MIKROVLNNÉ TROUBY 

Tato část obsahuje důležité informace o používání vařiče. 

1. Připojte napájecí kabel k 6. Mikrovlnná energie bude automatická 

elektrická zásuvka. 

2. Po vložení potravin do vhodné nádoby otevřete dvířka a položte je na skleněnou desku. Skleněná 

deska a rolovací kroužek musí být během vaření vždy v určené poloze. 

3. Zavřete dvířka. Ujistěte se, že jsou dvířka pevně zavřená. Dveře lze kdykoli během provozu otevřít 

tahem. Vařič se poté automaticky vypne. 

4. Nastavte ovladač výkonu na požadovanou úroveň energie. 

5. Pomocí knoflíku časovače nastavte požadovanou dobu vaření. Mikrovlnné vaření se poté spustí 

automaticky. 

• Pokud chcete nastavit čas na méně než 2 minuty, otočte knoflíkem za 2 minuty a poté zpět na 

požadovanou dobu vaření. Vypne, když knoflík časovače dosáhne nastavení "OFF". Poté lze jídlo z 

trouby vyjmout. 

• Trouba je vybavena bezpečnostním blokovacím spínačem, aby nemohla být provozována s 

otevřenými dvířky. 

• Pokud chcete zkontrolovat jídlo během procesu vaření, jednoduše otevřete dvířka. Trouba 

automaticky zastaví proces vaření. Chcete-li pokračovat ve vaření, dvířka opět zavřete. 

• Pokud chcete vaření zastavit, jednoduše otočte knoflík časovače na polohu "OFF". Vaření lze znovu 

spustit v libovolném bodě cyklu vaření otočením ovládacích prvků časovače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOL ÚROVEŇ VÝSTUP 

 mírně zahřát 100W 

 zahřát se 160W 

 rozmrazování 230W 

 nízký 330W 

 střední 430W 

 středně 

vysoký 

520W 

 vysoký 600W 
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PÉČE O VAŠI MIKROVLNNOU TROUBU 

Trouba by se měla pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla. Pokud není udržovaná v 

čistotě, může dojít ke zničení povrchů, což nepříznivě ovlivní životnost spotřebiče a povede k 

nebezpečným situacím.  

1. Před čištěním troubu vypněte  

2. Udržujte vnitřek zařízení čistý 

3. Pokud na stěnu vnitřního prostoru potřísní jídlo 

nebo tekutiny, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud je 

vnitřek velmi znečištěný, lze použít jemné čisticí 

prostředky. Nedoporučuje se používat agresivní čisticí 

prostředky nebo abrazivní prostředky. 

4. Vnější část sporáku by měla být vyčištěna mýdlem 

a vodou, omyta a vysušena měkkým hadříkem. 

5. Pokud se ovládací panel namočí, otřete jej měkkým suchým hadříkem. 

6. Aby se zabránilo mikrovlnám, nesmí se voda nikdy dostat do otvorů ventilátoru. 

7. Pravidelně čistěte rolovací kroužek a dno pečícího prostoru. vyčistěte, abyste zabránili 

nadměrnému hluku 

Pokud se kondenzace shromažďuje v troubě nebo na jejím povrchu, otřete postižená místa měkkým 

hadříkem. To se může stát, když je trouba provozována ve vysoké vlhkosti a v žádném případě to 

neznamená poruchu. 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI 

* Otázka: Omylem jsem zapnul mikrovlnnou troubu, aniž bych ji předtím vložil. Je teď poškozená? 

Krátký provoz prázdných kamen nepoškodí. To se však nedoporučuje. 

* Otázka: Lze troubu provozovat bez skleněné desky nebo rolovacího kroužku? 

Ne. Skleněná deska i válečkové vedení musí být vždy v troubě před jejím zapnutím. 

* Otázka: Mohu otevřít dvířka trouby, když se používá? 

Dvířka lze otevřít kdykoli během vaření. Mikrovlnná energie se poté okamžitě vypne a nastavení času 

zůstává, dokud se dvířka opět nezavřou. 

* Otázka: Proč po vaření zůstává v mé mikrovlnné troubě vlhkost? 

Vlhkost na stranách mikrovlnné trouby je normální jev. Je to způsobeno tím, že pára dopadá na 

chladnou varnou desku. 

* Otázka: Proniká mikrovlnná energie okénkem ve dveřích? 

Ne. Kovový štít odráží paprsky zpět do vnitřku trouby. Otvory slouží k průchodu světla. Jsou nepropustné 

pro mikrovlnnou energii. 
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* Otázka: Proč vejce někdy prasknou? 

Když pečete vejce, žloutek může prasknout kvůli vnitřní membráně, která žloutek obklopuje a způsobuje 

tvorbu páry. Abyste tomu zabránili, jednoduše před vařením píchněte do žloutku párátkem. Nikdy 

nevařte vejce, aniž byste předtím propíchli skořápku. 

* Otázka: Proč se doporučuje nechat po vaření odstát? 

Při vaření v mikrovlnné troubě se teplo vytváří uvnitř jídla, a ne venku v troubě. U mnoha potravin se 

uvnitř vytvoří dostatečné množství tepla, aby pokračovalo v procesu vaření i poté, co již nejsou v troubě. 

Doba odstátí pečeného masa, velkých porcí zeleniny a koláčů má zajistit propečení vnitřku bez přehřátí 

vnějších ploch. 

* Otázka: Co znamená "Doba odstátí"? 

„Doba odstátí“ znamená, že jídlo se po vyjmutí z trouby nechá ještě delší dobu zakryté, aby se mohl 

proces vaření dokončit. Tím se trouba opět uvolní pro přípravu dalších pokrmů. 

* Otázka: Proč není doba vaření v mé troubě vždy tak rychlá, jak je uvedeno v pokynech? 

Odpověď: Zkontrolujte znovu své pokyny, abyste se ujistili, že jste přesně postupovali podle pokynů, a 

abyste zjistili, co mohlo způsobit odchylky v době vaření. Uvedené doporučené časy a nastavení teploty 

jsou návrhy, jak se vyhnout převaření...toto je nejčastější problém zvykání si na mikrovlnnou troubu. 

Různé velikosti, tvary a hmotnosti mohou vyžadovat delší dobu vaření. Použijte svůj vlastní úsudek spolu 

s návrhy pokynů pro vaření a zkontrolujte, zda bylo jídlo uvařeno správně, stejně jako u běžné trouby. 

* Otázka: Poškodí se mikrovlnná trouba, když je používána, když je prázdná? 

Ano. Nikdy jej nespouštějte naprázdno. 

* Otázka: Mohu používat mikrovlnnou troubu bez otočného talíře nebo otočný talíř otočit, aby se do 

něj vešel větší pokrm? 

Na. Pokud otočný talíř vyjmete nebo převrátíte, výsledek nebude uspokojivý. Nádobí používané ve 

vašem sporáku se musí vejít na otočný talíř. 

* Otázka: Je normální, že se talíř otáčí v obou směrech? 

Ano. Otočný talíř se otáčí proti směru nebo po směru hodinových ručiček v závislosti na směru otáčení 

motoru na začátku vaření. 

* Otázka: Mohu udělat popcorn v mikrovlnné troubě? Jak z toho dosáhnu nejlepších výsledků? 

Ano. Používejte balený popcorn do mikrovlnné trouby a řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte běžné 

papírové sáčky. Udělejte „poslechový test“ a vypněte sporák, jakmile zrnka zpomalí k praskání a 

praskání uslyšíte pouze každou 1 až 2 sekundy. Zrna, která nepraskla, se nesmí použít podruhé. K výrobě 

popcornu nepoužívejte skleněné nádoby. 
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NEŽ ZAVOLÁTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

Měli byste se řídit následujícím kontrolním seznamem – může vám pomoci vyhnout se zbytečnému 

volání na zákaznický servis. 

* Trouba nefunguje: 

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen. 

2. Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně zavřená. 

3. Zkontrolujte nastavení doby vaření. 

4. Zkontrolujte, zda váš dům nemá spálenou pojistku nebo jistič, který přerušil napájení. 

* Odletující jiskry ve varné komoře: 

1. Zkontrolujte nádobí. Kovové nádoby nebo talíře s kovovým okrajem jsou do mikrovlnky nevhodné. 

2. Ujistěte se, že se stěn dutiny nedotýkají žádné kovové špejle nebo fólie. 

Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. 

 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

Přestože je vaše trouba vybavena bezpečnostními prvky, měli byste mít na paměti následující důležité 

body: 

1. Bezpečnostní zámek nikdy neotevírejte násilím ani s ním nemanipulujte. 

2. Ujistěte se, že mezi dvířky a přední částí trouby nejsou žádné předměty a zabraňte tomu, aby se na 

těsnicích plochách usazovaly nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku. Plochu těsnění často otírejte 

jemným čisticím prostředkem, otřete navlhčenou plochu a osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí 

prostředky nebo drátěnky. 

3. Když jsou dveře otevřené, nesmí být vystaveny žádnému namáhání; např. dítě visící na otevřených 

dvířkách nebo jiném nákladu může způsobit převrácení trouby dopředu, což může mít za následek 

zranění osob nebo poškození dvířek nebo spotřebiče. Pokud je sporák poškozen, nepoužívejte jej, 

nechte jej nejprve opravit kompetentním servisním technikem. 

 Je zvláště důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a aby nebyly poškozeny následující části: 

 i) Dveře (pokřivené) ii) Panty a zámky (zlomené nebo uvolněné) iii) Těsnění dveří a těsnicí plochy. 

4. Troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze kompetentní servisní technik. 

5. Trouba by se měla pravidelně čistit a měly by se odstraňovat všechny zbytky jídla. 

6. Pokud není trouba udržována v čistotě, může dojít ke zničení povrchů, což nepříznivě ovlivní 

životnost spotřebiče a povede k nebezpečným situacím. 
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LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A 

ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Symbol na výrobku, příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být 

zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej na sběrném místě poblíž vás 

k recyklaci použitých elektrických zařízení. V zemích EU a dalších evropských zemích se 

použitá elektronická zařízení shromažďují odděleně. Správnou likvidací tohoto produktu 

pomůžete chránit životní prostředí a zdraví lidí kolem vás před možnými nebezpečími, která 

mohou být způsobena nesprávným zacházením s odpadním produktem. Recyklace 

materiálů podporuje zachování přírodních zdrojů. Nelikvidujte proto použitá elektronická zařízení 

společně s domovním odpadem. Další informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne váš 

městský nebo místní úřad, místní služba pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

NAPÁJENÍ 230 V ~50 Hz jednofázové s uzemněním 

MIKROVLNY 

PŘÍKON 1000 W 

VÝKON 600 W 

FREKVENCE 2,450 MHz 

VNĚJŠÍ ROZMĚRY (Š x V x H) 424 x 229 x 316 mm 

VNITŘNÍ ROZMĚRY (Š x V x H) 275 x 178 x 279 mm 

KAPACITA 15 L 

ČISTÁ HMOTNOST ca. 9:0 Kg 

ČASOVAČ 35 min.  

ÚROVNĚ VÝKONU 7 

* Specifikace obsažené v této příručce se mohou bez upozornění změnit. 

 

316 424 
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NÁVOD NA VAŘENÍ 

Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. 

 

NÁDOBÍ NA VAŘENÍ 

Umístěte předmětnou nádobu vedle sklenice naplněné vodou do mikrovlnné trouby. Spusťte 

mikrovlnnou troubu na vysoký výkon po dobu 1 až 2 minut. Pokud se voda ohřeje, ale nádoba zůstane 

studená, je nádoba vhodná do mikrovlnné trouby. Pokud se však nádoba zahřeje, bude nádoba 

absorbovat mikrovlny a nádoba by se neměla používat v mikrovlnné troubě. Pravděpodobně máte ve 

své kuchyni k dispozici mnoho nádobí, které jsou vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Následující 

kontrolní seznam vám poskytuje podrobnější informace: 

Materiál Použití Komentáře 

Hliníková fólie ▲ Lze použít na malé kousky, např. B. 
do 
Zakrytí citlivých oblastí potravin 

(zabraňuje připálení a převaření). Je 

třeba dbát na to, aby se hliníková 

fólie nedotýkala vnitřních stěn. 

Porcelán a hliněné nádoby ● Porcelán, kamenina, glazovaná 

kamenina lze použít za 

předpokladu, že neobsahují ozdoby 

obsahující kov. 

Jednorázový polyesterový obal ● Některé mražené produkty jsou 

nabízeny v takových obalech. 

Balení rychlého občerstvení 

- Polystyrenové kelímky a obaly 
- Papírové obaly a noviny 
- Recyklovaný papír nebo papír se 

zdobením 

● 

✕ 

✕ 

Lze použít k zahřátí. 

Mohlo by dojít k požáru. 

Mohlo by dojít k jiskření a/nebo 

požáru. 

Skleněná nádoba 
- Zapékací misky 
- Sklenice na pití 
- Skleněné džbány 

● 

● 

● 

Bez kovových ozdob! 
Pro zahřátí nápojů. 
Jemné sklo se může při přílišném 
zahřátí rozbít nebo rozbít. 
možná Sundejte víko!  

Kovová nádoba 
- Uzávěry mrazicích sáčků 

✕ 

✕ 
Může způsobit jiskry a/nebo požár. 
Obsahují kov a nesmí se používat. 

Papír 
- Talíře, hrnky, ubrousky nebo papírové 
ručníky 
- Recyklovaný papír 

● 

✕ 

 

Pro krátké vaření a ohřívání. Také 
pro vysávání páry. 
Může způsobit jiskry a/nebo požár. 
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Matriál Použití Komentáře 

Plasty 
 
 
- Plechovky 
 
 
 
- Přilnavá fólie 
 
- Mrazicí sáček 

● 

● 

▲ 

Speciálně tepelně odolný 
termoplast. Speciální 
V obchodech je běžně dostupné 
plastové nádobí vhodné do 
mikrovlnné trouby. 
Nepoužívejte melaminový plast. 
Lze použít k přikrytí nádobí, aby se 
potraviny chránily před vysycháním, 
ale neměly by se dotýkat potravin. 
Pouze odolný proti varu a teplu, 

neměl by být vzduchotěsný. V 

případě potřeby propíchejte sáčky 

vidličkou. 

 

●: Doporučeno  ▲: Podmíněně vhodné  ✕: Nedoporučuje se 

 

Nádobí a kuchyňské náčiní používané v mikrovlnné troubě musí být vyrobeny z materiálu, který 

neblokuje mikrovlnnou energii. Obecně to znamená, že byste měli jídlo připravovat v (papíru), plastu, 

skle nebo keramice. 

Kovové nádobí odráží mikrovlnné paprsky a snižuje tepelný výkon; proto se nesmí používat. Kromě 

materiálu je třeba zvážit i tvar nádoby: kulatý, oválný 

Formy umožňují nejrovnoměrnější vaření. Ve čtvercových nebo obdélníkových nádobách se jídlo může 

v rozích převařit, protože se zde absorbuje více energie. Mělké pánve umožňují rovnoměrnější vaření. 

Porcelánové a keramické kuchyňské náčiní se skvěle hodí do vaší mikrovlnné trouby. Většina typů skla 

je také vhodná. Olovnaté křišťálové sklo může prasknout, proto se nesmí používat. Lze použít i plasty 

a papír, pokud vydrží teploty ohřívaného jídla. K vaření používejte pouze plastové nádoby, které vydrží 

teploty vyšší než 120 °C, jako je polypropylen a polyamid. Některé syntetické materiály, jako je 

melamin, se v mikrovlnné troubě přehřívají a poškozují.  

Kovové nádoby, jako jsou pánve nebo pánve na smažení, se nesmí používat v mikrovlnných troubách. 

Totéž platí pro talíře nebo nádoby s ozdobami, protože ty obsahují kov (např. zlato) 

a mohly by se proto poškodit. Malé kousky hliníkové fólie lze použít, ale pouze k 

zakrytí oblastí, kde může dojít k nadměrnému vystavení teplu (např. k zakrytí 

kuřecích křídel, konců nohou a rybích ocasů). Fólie se nesmí dotýkat boků vařiče, 

jinak může dojít k poškození.  

Upozornění 

• Na trhu je široká škála kuchyňských doplňků. Než se rozhodnete je koupit, měli byste se ujistit, že 

jsou vhodné do mikrovlnné trouby. 

• Při vkládání jídla do mikrovlnné trouby se ujistěte, že se jídlo, nádoba nebo kryt přímo nedotýkají 

vnitřních stěn nebo stropu trouby, jinak může dojít ke změně barvy. 
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BEZPEČNÉ VAŘENÍ POMOCÍ MIKROVLNNÉ TROUBY 

• Kontakt vnitřních stěn vařiče s kovem nebo fólií. 

• Fólie, která nezakrývá výrobek (vyvýšené rohy fungují jako antény).  

• • Kovové, jako jsou uzamykací dráty, kovové špízy nebo spony na maso nebo nádobí s 

kovovými aplikacemi. 

• Recyklované papírové ubrousky, které obsahují malé kousky kovu. 

Všeobecné 

• Bezpečnostní zámek neotevírejte násilím ani s ním nemanipulujte. 

• Ujistěte se, že mezi dvířky a přední částí sporáku nejsou žádné předměty a zabraňte tomu, aby 

se na těsnicích plochách usazovaly nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku. Kartáčujte 

jemným 

• Čistící prostředek, otřete vlhkým hadříkem a poté místo osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní 

čisticí prostředky nebo drátěnky. 

• Nevystavujte dvířka trouby namáhání, například když dítě visí na otevřených dvířkách. 

• To může způsobit převrácení sporáku a následné zranění osob nebo poškození spotřebiče. 

• Jídlo Troubu nepoužívejte, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek uvolněné nebo poškozené. 

• Nezapínejte troubu, když je prázdná. Tím dojde k poškození zařízení. 

• Nepokoušejte se v troubě sušit oblečení, noviny nebo jiné materiály. Předměty by se mohly 

vznítit. 

• Nepoužívejte výrobky vyrobené z recyklovaného papíru, protože obsahuje nečistoty, které by 

mohly způsobit jiskry nebo požár. 

• Nenarážejte do ovládacího panelu ani do něj nenarážejte tvrdými předměty. Tím dojde k 

poškození zařízení. 

• Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke konzervování potravin. 

• Nedovařené jídlo lze vložit zpět do trouby a dovařit. Jakmile je jídlo převařené, ztrácí se. 

• Jemně ohřívejte malá množství jídla s malou vlhkostí. Mohou rychle vyschnout, spálit nebo 

způsobit požár. 

• Nikdy nevařte vejce ve skořápce. Pod skořápkou se vytváří tlak a vejce mohou explodovat. 

• Brambory, jablka, vaječné žloutky a klobásy jsou dalšími příklady potravin, jejichž slupka je 

nepropustná. Před vařením se musí propíchnout, aby nepraskla. 

• Nepokoušejte se mikrovlnnou troubu používat ke smažení. 

• Po vypnutí trouby nechte vždy alespoň 20 sekund vychladnout a v případě potřeby jídlo během 

vaření promíchejte. 

• VŽDY po zahřátí promíchejte. 

• Abyste zabránili náhlému varu nápojů, ponořte do nápojů lžíci nebo skleněnou tyčinku a před, 

během a po ohřívání zamíchejte. Během přípravy popcornu nenechávejte sporák bez dozoru. 

• Nevyhazujte popcorn do papírového sáčku, pokud se nejedná o komerční popcornový produkt 

vhodný do mikrovlnné trouby. 

• Zrna se mohou přehřát a zapálit hnědý papírový sáček. 

• Nepokládejte zabalené sáčky s popcornem do mikrovlnné trouby přímo na varnou desku. 

Umístěte balení na skleněný nebo keramický talíř vhodný do mikrovlnné trouby, aby se otočný 

talíř v troubě nepřehřál a nepopraskal. Nepřekračujte limity stanovené výrobci mikrovlnných 

popcornových produktů 

¨ 
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JISKRY 

Pokud uvidíte jiskření, otočte knoflíkem na "0" a problém vyřešte. 

FUNKČNÍ PRINCIP MIKROVLN 

Mikrovlny se používaly k vaření a ohřevu od prvních experimentů s RADARem během druhé světové 

války. V naší atmosféře také existují jak přírodní, tak umělé mikrovlny. Umělé mikrovlny vznikají ve 

spojení s radarem, rádiovými vlnami, televizí, telekomunikačními spoji a mobilními telefony. 

 

JAK MIKROVLNY VAŘÍ JÍDLO 

Mikrovlnná trouba je zařízení ISM skupiny 2, ve kterém se záměrně generuje vysokofrekvenční energie 

a používá se ve formě elektromagnetického záření k ošetření materiálů. Tato mikrovlnná trouba spadá 

do třídy spotřebičů B a je vhodná pro použití v domácnostech a provozovnách, které jsou přímo 

napojeny na nízkonapěťovou síť pro zásobování obytného prostoru. 

 

TECHNIKY VAŘENÍ 

PROSTŘEDKY 

Výrobky s vysokou hustotou, jako je maso, pečené brambory a koláče, vyžadují čas po tepelném 

zpracování (v troubě nebo mimo troubu), aby se dokončil přenos tepla a produkt se mohl vařit 

uprostřed. Kousky masa nebo pečené brambory ve stoje obalte alobalem. U kousků masa je potřeba 

odstát asi 10-15 minut a u pečených brambor 5 minut. Ostatní potraviny, jako jsou hotové pokrmy, 

zelenina, ryby atd. vyžadují dobu 2-5 minut odstátí. Doba odstátí by měla být také dodržena po 

rozmrazení potravin. Pokud se jídlo po odstavení neupeče, vložte jej zpět do trouby a pokračujte ve 

vaření. 

OBSAH VLHKOSTI 

V mnoha čerstvých potravinách, jako je zelenina a ovoce, se obsah vody mění v závislosti na ročním 

období, zejména v bramborách. Z tohoto důvodu může být nutné upravit dobu vaření. Suchá jídla, např 

Například rýže a nudle při dlouhodobém skladování vyschnou, takže doba vaření se může lišit. 

HUSTOTA 

Lehké, porézní potraviny se ohřívají snadněji než těžké, hutné potraviny. 

FOLIE 

Přilnavá fólie zadržuje vlhkost v potravinách, takže pára, která se tvoří, urychluje dobu vaření. 

Propíchněte potravinářskou fólii, aby mohla unikat pára. Při odstraňování potravinářské fólie z talíře 

buďte vždy velmi opatrní, protože zachycená pára je horká. 
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TVARY 

Jednotné tvary vedou k rovnoměrnému výsledku vaření. Jídlo se vaří lépe v kulaté nádobě než ve 

čtvercové nádobě. 

VZDÁLENOST 

Jídlo se vaří rychleji, když je dál. NIKDY neskládejte potraviny na sebe. 

VÝSTUPNÍ TEPLOTA 

Čím je jídlo chladnější, tím déle trvá ohřátí. 

Chlazené potraviny je třeba ohřívat déle než potraviny pokojové teploty. 

TEKUTINY 

Všechny tekutiny musí být před a po zahřátí promíchány. Zejména voda se musí před i během ohřevu 

promíchat, aby nedošlo k náhlému varu. Neohřívejte tekutiny, které se předtím vyvařily. NE 

PŘEVAŘIT. 

OTOČTE A MÍCHAJTE 

Některé potraviny je třeba během vaření promíchat. Maso a drůbež by měly být v polovině doby vaření 

otočeny. 

USPOŘÁDAT 

Jednotlivé kousky jídla, jako jsou kuřecí kousky nebo steaky, by měly být na talíři naaranžovány tak, 

aby silnější části byly vně. 

MNOŽSTVÍ 

Malé množství se vaří rychleji než velké množství a malé pokrmy se také ohřívají rychleji než velké 

porce. 

VÝBĚR 

Slupka nebo slupka některých potravin umožňuje, aby se uvnitř během vaření hromadila pára. Tyto 

potraviny je třeba před vařením na jednom místě propíchnout nebo oloupat, aby mohla unikat pára. 

Vejce, brambory, jablka, klobásy atd. je třeba před vařením propíchnout. NEPOKOUŠEJTE SE VAŘIT 

VEJCE VE SKOŘÁPCE. 

ZAKRÝT 

Potraviny zakryjte potravinářskou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby nebo víkem. 

Zakryjte ryby, zeleninu, kastrol a polévky. Koláče, omáčky, pečené brambory nebo těstoviny nesmí být 

zakryté. 

NÁVOD K ROZMRAZOVÁNÍ 

• Zakryté maso nerozmrazujte. Přikrytím by se maso mohlo vařit. Vždy rozbalte a dejte na talíř. 

Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. 

• Celou drůbež rozmrazujte nejprve prsy dolů. Pečeně rozmrazte nejprve tučnou stranou dolů. 
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• Tvar obalu ovlivňuje dobu rozmrazování. Ploché, obdélníkové tvary rozmrznou rychleji než 

tlusté bloky. 

• Po třetině doby rozmrazování potraviny zkontrolujte. Možná budete chtít otočit, rozdělit, 

uspořádat nebo odstranit rozmražené části jídla. 

• Během rozmrazování vás trouba vyzve, abyste pokrm otočili. Poté otevřete dvířka trouby a 

zkontrolujte jídlo. Pokud budete postupovat podle níže uvedených pokynů pro rozmrazování, 

dosáhnete nejlepších výsledků. Poté zavřete dvířka trouby. 

• Po rozmrazení by mělo být jídlo chladné, ale celoplošně měkké. Pokud je stále zmrzlé, vraťte 

do mikrovlnné trouby zpět na několik minut.  

• Po rozmrazení nechte jídlo 5 až 60 minut, pokud jsou na něm ještě zmrzlá místa. Drůbež a ryby 

lze rozmrazovat pod tekoucí vodou. 

•  Obracejte: pečeně, žebra, celá drůbež, krůtí prsa, klobásy, klobásy, steaky a filé. 

• Změna uspořádání: Rozdělte nebo oddělte steaky, kotlety, plátky hamburgeru, mleté hovězí 

maso, kuře nebo mořské plody nebo kusy masa, jako je vařené hovězí maso. 

• Zakrytí: Použijte malé proužky hliníkové fólie k ochraně tenkých částí nebo konců potravin 

zvláštního tvaru, jako jsou kuřecí křidélka. Aby se zabránilo jiskření, fólie by neměla být blíže 

než 1 palec od stěn trouby nebo dveří. 

• Vyjmutí: Abyste se vyhnuli vaření, rozmrazené porce by měly být okamžitě vyjmuty z trouby. 

To může zkrátit dobu rozmrazování potravin o hmotnosti nižší než 1350 g. 

 

ZÁRUKA 

Na vaše zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců a obvyklou záruku počítanou od data vystavení faktury 

nebo dodacího listu. Během této záruční doby, po předložení faktury nebo dodacího listu, budou 

všechny výrobní a/nebo materiálové vady, které se vyskytnou, bezplatně vyřešeny opravou a/nebo 

výměnou vadných dílů nebo (podle naší volby) jejich výměnou za ekvivalentní, bezvadná věc. 

Předpokladem pro takový záruční servis je řádné ošetřování a péče o zařízení. Nároky, které jdou nad 

rámec naší záruky, jsou vyloučeny. V odůvodněném případě se záruka vztahuje pouze na opravu 

zařízení. Další nároky a ručení za případné následné škody jsou vyloučeny. Na díly, které podléhají 

přirozenému opotřebení nebo na poškození, které lze přičíst nárazu, nesprávné obsluze, působení 

vlhkosti nebo jiných vnějších vlivů nebo zásahu neoprávněných třetích osob, nelze poskytnout žádnou 

záruku. V případě reklamace je třeba zařízení reklamovat u vašeho odborného prodejce s fakturou 

nebo dodacím listem. 


