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DŸŸLEééITÉ POKYNY PRO BEZPE»»NÉ POUééÍVÁNÍ TROUBY
PÿÿED INSTALACÍ A POUééITÍM TROUBY SI PROSÍM PÿÿE»»TÃÃTE TENTO NÁVOD A ULOééTE JEJ PRO PÿÿÍPAD JEHO DALääÍ
POTÿÿEBY.

UPOZORNÃÃNÍ: Pro zabránÏÏní vzniku poûûáru, popálení, úrazu elektrick˝̋m proudem a jin˝̋m rizik˘̆m: V následujícím textu
jsou uvedeny pokyny, které je stejnÏÏ jako u jin˝̋ch elektrick˝̋ch spot¯̄ebiËË˘̆ nutno dodrûûovat pro bezpeËËné pouûûívání trouby a
vyuûûití jejích vlastností a funkcí.

11. Trouba je urËena pro rozmrazování, oh¯ev a p¯ípravu
potravin. Nepouûívejte troubu pro sterilizaci pop¯. pro
suöení odÏv˘, papíru nebo jin˝ch materiál˘, které nejsou
urËeny pro konzumaci.

12.  Nepouûívejte troubu bez vloûen˝ch potravin - m˘ûe tak
b˝t poökozena.

13. Nepouûívejte vnit¯ní prostor trouby pro ukládání
jak˝chkoliv p¯edmÏt˘ jako jsou nap¯. noviny, kuch.
p¯íruËky nebo kuchyÚské ná¯adí.

14. Nepouûívejte troubu bez ¯ádnÏ vloûeného sklenÏného
talí¯e. P¯ed zapnutím trouby p¯ekontrolujte správné
uloûení talí¯e na vodítku.

15. P¯ed vloûením potravin ve sklenicích nebo v lahvích do
trouby sejmÏte z nádob jejich víËka.

16. Pozor na vniknutí cizích p¯edmÏt˘ do prostoru mezi
tÏsnÏním dví¯ek a Êelními tÏsnicími plochami trouby -
riziko úniku mikrovlnné energie z trouby.

17. Pro p¯ípravu potravin v troubÏ nepouûívejte v˝robky z
recyklovaného papíru - mohou obsahovat neËistoty
zap¯íËiÚující v troubÏ jisk¯ení pop¯. vznícení obsahu
trouby.

18. Nepouûívejte troubu pro praûení kuku¯ice s v˝jimkou
spec. balené kuku¯ice v˝slovnÏ urøËené pro praûení v
mikrovlnné troubÏ. V˝tÏûnost praûení spec. neupravené
kuku¯ice v mikrovlnné troubÏ (poËet neupraûen˝ch zrn)
je mnohem niûöí neû p¯i praûení upravené kuku¯ice.
Pokud tak není urËeno v˝robcem kuku¯ice nep¯idávejte
ke kuku¯ici pro její praûení v troubÏ olej.

19. Neoh¯ívejte a nep¯ipravujte v troubÏ potraviny opat¯ené
na jejich povrchu slupkou, blankou nebo sko¯ápkou
jako jsou nap¯. vajeËné ûloutky, brambory nebo dr˘beûí
játra bez jejich p¯edchozího nÏkolikerého propíchnutí -
nap¯. vidliËkou.

10. Nepraûte v troubÏ kuku¯ici po dobu delöí neû
doporuËenou jejím v˝robcem (zpravidla 3 minuty).
Delöím ponecháním kuku¯ice v troubÏ nezv˝öíte v˝tÏûek
jejího praûení - vzniká tak riziko jejího p¯ipálení nebo
poûáru. 
KromÏ toho m˘ûe v  d˘sledku nadmÏrného oh¯evu
sklenÏného talí¯e m˘ûe talí¯ prasknout. 

1. V p¯ípadÏ v˝skytu d˝mu vycházejícího z trouby
neprodlenÏ troubu vypnÏte nebo odpojte od elektrické
sítÏ a potom p¯i uzav¯en˝ch dví¯kách trouby vyËkejte na
zhasnutí obsahu trouby.

12. P¯íprava potravin v troubÏ v nádobách z plastu nebo z
papíru vyûaduje vzhledem k moûnosti jejich vznícení
Ëastou kontrolu.

13. P¯ed podáváním potravin a nápoj˘ oh¯ívan˝ch v troubÏ
v kojeneck˝ch lahvích je pro zabránÏní popálení obsah
nádob p¯ed jeho podáváním nutno zamíchat nebo
prot¯epat a p¯ekontrolovat jeho teplotu.

14. P¯ed podáváním potravin nebo nápoj˘ p¯ipravovan˝ch
nebo oh¯ívan˝ch v troubÏ mal˝m dÏtem nebo naopak
senior˘m je vûdy nutno p¯ekontrolovat jejich teplotu.
D˘leûitost této kontrol vypl˝vá ze skuteËnosti, ûe k
oh¯evu potravin v troubÏ (vedením tepla) dochází i poté,
co byla trouba vypnuta.

15. Nepouûívejte troubu pro p¯ípravu vajec ve sko¯ápce
nebo pro oh¯ev natvrdo uva¯en˝ch vajec - mohou
vybuchnout a to i po ukonËení jejich oh¯evu.

16. Udrûujte kryt vlnovodu ve vnit¯ním prostoru trouby v
trvalé ËistotÏ. Po kaûdém pouûití trouby ot¯ete vnit¯ní
prostor trouby mÏkkou vlhkou utÏrkou. Tuk nebo olej
nahromadÏné v troubÏ mohou p¯i jejím dalöím pouûití
zap¯íËiÚovat vznik d˝mu nebo se v troubÏ mohou
vznítit.

17. Nepouûívejte troubu pro fritování - na rozdíl od
fritovacího hrnce není trouba vybavena termostatem.
Riziko p¯eh¯átí a vznícení tuku nebo oleje.

18. P¯i oh¯evu jak˝chkoliv tekutin mikrovlnami je moûn˝
v˝skyt jevu oznaËovaného jako „utajen˝ var“, p¯i kterém
m˘ûe tekutina p¯ekypÏt a to i po ukonËení jejího oh¯evu.
S nádobami obsahující horké tekutiny zacházejte
opatrnÏ.

19. a) V pr˘bÏhu grilování nebo kombinovaného reûimu
p¯ípravy potravin v troubÏ a bezprost¯ednÏ po jejich
ukonËení se dot˝kejte pouze ovládacích prvk˘ trouby.

b) P¯i manipulaci s potravinami nebo nádobami ve
kter˝ch jsou tyto p¯ipravovány d˘slednÏ pouûívejte
kuchyÚské rukavice nebo alespoÚ utÏrku.

NÁVOD ULOééTE PRO PÿÿÍPAD JEHO DALääÍ POTÿÿEBY
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POKYNY PRO UZEMNÃÃNÍ TROUBY
Trouba musí b˝t uzemnÏna. V p¯ípadÏ elektrického zkratu je
uzemnÏním trouby odvádÏn elektrick˝ potenciál a je tak
sniûováno riziko úrazu elektrick˝m proudem. Trouba je
vybavena síùov˝m kabelem s uzemÚovacím vodiËem a
vidlicí kabelu umoûÚující p¯ipojení k síùové zásuvce
opat¯ené ochrann˝m kolíkem v jediné moûné poloze.
Pouûitá síùová zásuvka musí b˝t správnÏ zapojena a
uzemnÏna.

UPOZORNÃÃNÍ: Nesprávn˝m p¯ipojením vidlice síùového
kabelu trouby k síùové zásuvce vzniká riziko úrazu
elektrick˝m proudem. V p¯ípadÏ jak˝chkoliv pochybností o
správnosti instalace síùové zásuvky zásuvku nepouûívejte a
kontaktujte odbornou firmu. 
Pokud bude pro instalaci trouby nutné pouûití
prodluûovacího kabelu pouûijte trojûilov˝ kabel s vodiËi o
dostateËném pr˘¯ezu umoûÚujícím zatíûení shodné nebo
vyööí neû je p¯íkon trouby a se ¯ádnÏ zapojenÏmi
kabelov˝mi koncovkami.

INSTALACE TROUBY

Likvidace pouûûit˝̋ch elektrick˝̋ch a elektronick˝̋ch za¯̄ízení

1. P¯̄ístup vzduchu
Nezakr˝vejte vÏtrací otvory sk¯íÚky trouby - zakrytím
otvor˘ za provozu trouby riziko jejího p¯eh¯átí a
poökození. Pro zajiøötÏní p¯ístupu vzduchu ponechejte
okolo a za troubou nejménÏ 8 cm, nad troubou nejménÏ
10 cm voln˝ prostor.

2. Stabilní, rovná plocha
Troubu instalujte na stabilní, pevnou a rovnou plochu.
Tento model trouby není urËen do vestavbu do sk¯íÚky
(kuchyÚské linky). Troubu instalujte na lince, stole,
sk¯íÚce apod.

3. Okolo a za troubou ponechejte voln˝̋ prostor
Nezakr˝vejte vÏtrací otvory sk¯íÚky trouby - zakrytím
otvor˘ za provozu trouby riziko jejího p¯eh¯átí a
poökození.

4. Troubu umístÏÏte v dostateËËné vzdálenosti od televizoru a
rozhlasového p¯̄ijímaËËe
Pokud by trouba byla instalována v blízkosti TV nebo
rozhlasového p¯ijímaËe, jejich antén pop¯. anténních
napájeË˘ je provozem trouby moûné ruöení p¯íjmu TV
nebo rozhlasu. Troubu instalujte v co moûná nejvÏtöí
vzdálenosti od televizoru nebo rozhlasového p¯ijímaøËe.  

5. Troubu instalujte v dostateËËné vzdálenosti od zdroj˘̆
tepla a na místÏÏ, kde nem˘̆ûûe b˝̋t post¯̄íkána nebo polita
P¯i v˝bÏru místa pro instalaci trouby zvolte místo v
dostateËné vzdálenosti od zdroj˘ tepla nebo páry, na
kterém trouba nem˘ûe b˝t post¯íkána nebo polita.
P˘sobením uveden˝ch vliv˘ zhoröování izolaËních
vlastností trouby.

6. Napájení trouby
• Trouba je konstruována pro napájení st¯ídav˝m

napÏtím 230 V / 50 Hz, proudem cca 12 A.
• Délka síùového kabelu trouby je cca 0,8 metru.
• Pro napájení trouby dodrûte napÏtí uvedené na

typovém ötítku trouby. Napájením trouby vyööím
napÏtím riziko poûáru nebo jiné nehody, mající za
následek poökození trouby, napájením trouby niûöím
neû uveden˝m napÏtím je zpomalována p¯íprava
potravin v troubÏ. V˝robce trouby v ûádném p¯ípadÏ
neodpovídá za jakékoliv ökody zap¯íËinÏné napájením
trouby jin˝m neû na typovém ötítku uveden˝m
napÏtím. 

• Poökozen˝ síÏov˝ kabel trouby musí b˝t vymÏnÏn za
nov˝, z d˘vod˘ zabránÏní rizik musí b˝t v˝mÏna
kabelu provedena buÔ v˝robcem trouby nebo jím
autorizovan˝m servisem. 

7. Po vybalení trouby z p¯̄epravního kartonu p¯̄ekontrolujte,
zda trouba není poöökozena, jako nap¯̄.
nevyrovnání dví¯ek, prasklá dví¯ka, poökození vnit¯ního
prostoru trouby apod. V p¯ípadÏ zjiöitÏní poökození
trouby troubu neinstalujte a okamûitÏ kontaktujte jejího
dodavatele.

8. P¯̄ed pouûûitím trouby ponechejte troubu vytemperovat
na teplotu místnosti, kde bude pouûûívána
Pozor zejména p¯i prvním pouûití trouby bezprost¯ednÏ
po jejím nákupu v chladném roËním období.

Tento symbol na v˝robku, jeho p¯ísluäenství nebo obalu oznaËuje, ûe s v˝robkem nesmí b˝t zacházeno jako s
domovní odpadem. V˝robek likvidovan˝ z jak˝chkoliv d˘vod˘ p¯edejte k ekologické likvidaci na spádové sbÏrné
místo nebezpeËného odpadu. V zemích evropské unie a v jin˝ch evropsk˝ch zemích existují samostatná sbÏrná místa
pro pouûitá elektrická a elektronická za¯ízení. Správnou likvidací tÏchto v˝robk˘ zabráníte potenciálním rizik˘m pro
lidské zdraví a ûivotní prost¯edí. Recyklace pouûit˝ch materiál˘ napomáhá udrûení p¯írodních zdroj˘ surovin - z
uveden˝ch d˘vod˘ nelikvidujte pouûitá elektrická a elektronická za¯ízení s domovním odpadem. Dalöí informace k
likvidaci v˝robku získáte u pracovníka ochrany ûivotního prost¯edí místního (mÏstského nebo obvodního) ú¯adu nebo
v prodejnÏ, ve které jste v˝robek zakoupili.   



4

OBSLUHA TROUBY
Tato Ëást návodu obsahuje uûiteËné informace o obsluze trouby.
1. Po instalaci trouby vloûte vidlici síùového kabelu trouby do

síùové zásuvky (230 V stùíd., / 50 Hz).
2. P¯ipravované potraviny vloûte do vhodné nádoby, otev¯ete

dví¯ka trouby a nádobu umístÏte na sklenÏn˝ talí¯. Pokud je
trouba pouûívána musí b˝t v troubÏ vloûeny sklenÏn˝ talí¯ a
vodítko talí¯e.

3. Uzav¯ete dví¯ka trouby a p¯ekontrolujte, zda jsou pevnÏ
uzav¯ena. Za provozu trouby lze dví¯ka stlaËením tlaËítka
pro otev¯ení dví¯ek otev¯ít kdykoliv - otev¯ením dví¯ek bude
p¯íprava potravin v troubÏ p¯eruöena.

4. P¯epnÏte knoflík pro nastavení mikrovlnného v˝konu trouby
do poûadovaném polohy.

5. OtáËením knoflíkem timeru naprogramujte Ëas p¯ípravy
potravin v troubÏ - uvolnÏním knoflíku bude trouba
zapnuta.
• P¯i programování Ëas˘ kratöích neû 2 minuty otoËte

knoflíkem timeru ponÏkud za údaj oznaËující 2 minuty
Ëasu p¯ípravy potravin v troubÏ a potom vrácením
knoflíku naprogramujte poûadovan˝ Ëas.

6. Poté co knoflík timeru dosáhne polohy „OFF“ bude trouba
vypnuta a z trouby lze vyjmout nádobu s potravinami.
• Pro zabránÏní provozu trouby s otev¯en˝mi dví¯ky je

trouba vybavena bezpeËnostními uzávÏry dví¯ek.
• P¯i poûadavku na kontrolu stupnÏ p¯ípravy potravin v

pr˘bÏhu programu jednoduöe otev¯ete dví¯ka trouby -
p¯íprava potravin tak bude p¯eruöena. Pro pokraËování v
p¯ípravÏ potravin uzav¯ete dví¯ka trouby.

• P¯i poûadavku na ukonËení p¯ípravy potravin v pr˘bÏhu
programu otoËte knoflíkem timeru do polohy „OFF“ -
trouba tak bude vypnuta. UkonËení programu je moûné
kdykoliv.

• Po vyjmutí potravin z trouby nezapomeÚte vrátit knoflík
timeru do polohy „OFF“.  

OääETÿÿOVÁNÍ TROUBY
P¯ed ËiötÏním troubu vypnÏte.

Udrûujte vnit¯ní prostor trouby v ËistotÏ. Zbytky potravin a
kapky tuku odstraÚte ze stÏn vnit¯ního prostoru trouby
ot¯ením vlhk˝m had¯íkem. Pokud je vnit¯ní prostor trouby
nadmÏrnÏ zneËiötÏn pouûijte pro jeho vyËiötÏní z¯edÏn˝
roztok mírného saponátového p¯ípravku. Pouûití
agresivních Ëisticích prost¯edk˘ nebo Ëisticích prost¯edk˘
zp˘sobujících otÏr není doporuËeno.

VnÏjöí plochy sk¯íÚky trouby vyËistÏte ot¯ením utÏrkou
lehce zvlhËenou ve z¯edÏném roztoku mírného
saponátového Ëisticího p¯ípravku a poté troubu ot¯ete
vlhkou vyûdímanou utÏrkou zvlhËenou v Ëisté vodÏ. Pozor
na vniknutí vody do vÏtracích otvor˘ sk¯íÚky trouby - riziko
poökození díl˘ instalovan˝ch ve sk¯íÚce trouby.

Ovládací panel trouby vyËistÏte ot¯ením mÏkkou suchou
utÏrkou - nepouûívejte agresivní Ëisticí prost¯edky nebo
Ëisticí prost¯edky zp˘sobující otÏr.

Vlhkost z páry zkondenzované na vnit¯ní stranÏ dví¯ek
trouby pop¯. okolo její vnÏjöí strany odstraÚte ot¯ením
suchou mÏkkou utÏrkou.

Ke kondenzaci páry dochází p¯edevöím pokud je trouba
pouûívána ve vlhkém prost¯edí - uveden˝ jev neindikuje
poruchu trouby. 

P¯íleûitostnÏ vyjmÏte z trouby pro jeho vyËiötÏní sklenÏn˝
talí¯. Vyjmut˝ talí¯ m˘ûete um˝t ve vlaûné vodÏ spolu s
ostatním nádobím nebo v automatické myËce nádobí.

Pro zabránÏní hluku za provozu trouby pravidelnÏ ËistÏte
vodítko talí¯e a dno vnit¯ního prostoru trouby. 
Pro vyËiötÏní dna vnit¯ního prostoru trouby pouûijte utÏrku
zvlhËenou ve vlaûném z¯edÏném roztoku mírného
saponátového Ëisticího p¯ípravku nebo prost¯edku na mytí
oken, potom dno trouby osuöte ot¯ením suchou utÏrkou.
Vodítko talí¯e lze um˝t ve vlaûné vodÏ. 

Troubu je nutno pravidelnÏ Ëistit, z trouby odstraÚujte zbytky
potravin.  

Neudrûování trouby v ËistotÏ m˘ûe v˝znamnÏ naruöit její
povrch coû m˘ûe ovlivnit ûivotnost trouby a event. i vznik
rizik.

1
2

3

4

5

6

7

8
9

PÿÿEDTÍM NEéé ZAVOLÁTE DO SERVISU
Provedením kontrol uveden˝ch v následujícím seznamu je moûné, ûe závadu trouby budete moci odstranit sami.
* Trouba nepracuje :

1. P¯ekontrolujte správné p¯ipojení síùového kabelu k síùové
zásuvce.

2. P¯ekontrolujte pevné uzav¯ení dví¯ek trouby.
3. P¯ekontrolujte zda byl naprogramován Ëas p¯ípravy potravin

v troubÏ.
4. P¯ekontrolujte zda není p¯eruöena pojistka nebo zda není

rozepnut˝ jistiË domovního (bytového) rozvodu elekt¯iny.

* Jisk¯̄ení ve vnit¯̄ním prostoru trouby :

1. P¯ekontrolujte pouûitou nádobu. V troubÏ nesmí b˝t
pouûíváno kovové nádobí nebo talí¯e s kovov˝m (zlat˝m
nebo st¯íbrn˝m) dekorem.

2. P¯ekontrolujte zda se event. pouûívané kovové jehlice nebo
svorky pop¯. hliníková fólie nedot˝kají stÏn vnit¯ního
prostoru trouby.

SYMBOL
ÚROVE““
V››KONU

udrûování teploty
rozmrazování

st¯ední
st¯ednÏ vysoká

vysoká

V››STUPNÍ
V››KON
120 W
230 W
385 W
540 W
700 W
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VODÍTKO TALÍÿÿE sklenÏn˝ talí¯
vodítko talí¯e

Pro zabránÏní hluku za provozu trouby musí b˝t vodítko talí¯e a dno vnit¯ního prostoru
trouby pravidelnÏ ËiötÏny.
Za provozu trouby musí b˝t v troubÏ vûdy vloûeno vodítko talí¯e a sklenÏn˝ talí¯.

1
2

SKLENÃÃN““ TALÍÿÿ
Nepouûívejte troubu bez ¯ádnÏ vloûeného sklenÏného talí¯e.

V troubÏ pouûívejte pouze sklenÏn˝ talí¯ z p¯ísluöenství trouby.

Hork˝ talí¯ ponechejte p¯ed pono¯ením do vody (pro jeho umytí) vychladnout.

Nep¯ipravujte potraviny poloûené p¯ímo na sklenÏném talí¯i (s v˝jimkou praûení
kuku¯ice).

1
2
3
4

NÁDOBÍ PRO POUééITÍ V TROUBÃÃ
V troubÏ pouûívejte pouze nádobí vyrobené z materiál˘ vhodn˝ch pro p¯ípravu potravin mikrovlnami. Pro p¯ípravu potravin
mikrovlnami musí mikrovlny vnikat do potravin bez toho, ûe by byly odráûeny nebo absorbovány materiálem pouûívaného nádobí. Z
uvedeného d˘vodu je v˝bÏru nádobí pro p¯ípravu potravin mikrovlnami nutno vÏnovat pozornost - p¯i nákupu nádobí volte takové,
které je oznaËeno jako „vhodné pro mikrovlny“. V následujícím seznamu je uveden p¯ehled r˘zn˝ch materiál˘ nádobí a souËasnÏ
naznaËeno, jak má b˝t v troubÏ pouûíváno.

● : doporuËené pouûití;                  ▲ : omezené pouûití; ✕ : nedoporuËeno;

Nádobí Vhodnost Komentá__
Hliníková fólie

Talí¯̄e pro vytvo¯̄ení k˘̆rky

Porcelán a hrnËËí¯̄ské zboûûí

Polyesterové talí¯̄e pro jednorázové pouûûití

Balená hotová jídla
• Polystyrenové öálky

• Papírové sáËky nebo noviny
• Recyklovan˝ papír nebo kovové jehlice

Sklo
• SklenÏné nádobí pro p¯ípravu a podávání 

potravin
• Jemné sklo
• Sklenice

Kovové nádobí
• Talí¯e
• Kovové pásky pro uzavírání sáËk˘ s

mraûen˝mi potravinami

Papírové nádobí
• Tácky, öálky, ubrousky a kuchy¯sk˝ papír
• Recyklovan˝ papír

Plastové nádobí
• Nádobí

• Fólie

• SáËky pro mraûené potraviny

Voskovan˝̋ papír nebo papír odolávající tuk˘̆m

M˘ûe b˝t v malém mnoûství pouûita pro ochranu nÏkter˝ch Ëástí potravin
p¯ed p¯epeËením. Pokud je fólie blízko stÏn vnit¯ního prostoru trouby nebo
pokud je pouûito velké mnoûství fólie m˘ûe v troubÏ docházet k jisk¯ení. 

Nep¯edeh¯ívejte déle neû 8 minut.

Porcelán, hrnËí¯ské zboûí vËetnÏ glazovaného a kostníporcelán jsou vhodné
- pokud vöak nejsou dekorovány kovy.

Talí¯e jsou pouûívány pro balení nÏkter˝ch mraûen˝ch potravin.

Mohou b˝t pouûity pro oh¯ev potravin. P¯eh¯átím je moûné roztavení
polystyrenu.
Mohou se v troubÏ vznítit.
Mohou v troubÏ zap¯íËinit jisk¯ení. 

M˘ûe b˝t pouûíváno pokud není opat¯eno kovov˝mdekorem.

M˘ûe b˝t pouûíváno pro oh¯ev potravin a nápoj˘.
SejmÏte víko. Pouûívejte pouze pro oh¯ev.

Mohou v troubÏ zap¯íËinit jisk¯ení nebo vznícení potravin.

Pro krátké Ëasy oh¯evu a p¯ípravy, rovnÏû pro absorpci p¯ebyteËné vlhkosti.
M˘ûe v troubÏ zap¯íËinit jisk¯ení.

Pouûívejte pouze plasty odolávající teplu, jiné plasty mohou vysok˝mi
teplotami ztrácet tvar nebo barvu. Nepouûívejte v˝robky z melaminu.
Pouûívejte pro udrûení vlhkosti, nemÏly by se dot˝kat potravin. P¯i jejich
snímání pozor na únik páry.
Pouze pokud jsou odolné varu nebo vysok˝m teplotám, nesmí b˝t
vzduchotÏsné. V p¯ípadÏ pot¯eby propíchnÏte vidliËkou.

M˘ûe b˝t pouûíván pro udrûení vlhkosti v potravinách a pro zabránÏní
rozst¯ikování kapek tuk˘ a öùávy.

▲

●

●

●

●

✕
✕

●

●
●

✕
✕

●
✕

●

●

▲

●



66

PÿÿEVODNÍ TABULKY
JEDNOTKY HMOTNOSTI

15 g 1/2 unce
25 g 1 unce
50 g 2 unce
100 g 4 unce
175 g 6 uncí
225 g 8 uncí
450 g 1 libra

JEDNOTKY OBJEMU

30 ml 1 fl. unce
100 ml 3 fl. unce
150 ml 5 fl. uncí (1/4 pinty)
300 ml 10 fl. uncí (1/2 pinty)
600 ml 20 fl. uncí (1 pinta)

PÿÿEVOD ml / lûûíce

1,25 ml 1/4 Ëaj. lûiËka
2,5 ml 1/2 Ëaj. lûiËky
5 ml 1 Ëaj. lûiËka
15 ml 1 tbsp1 polévk. lûíce

JEDNOTKY OBJEMU
1 öálek = 8 fl. uncí = 240 ml 
1 pinta = 16 fl. uncí (UK = 20 fl. uncí) = 480 ml (UK = 560 ml)
1 quart = 32 fl. uncí (UK = 40 fl. uncí) = 960 ml (UK = 1 120 ml)
1 gallon = 128 fl. uncí (UK = 160 fl. uncí) = 3 840 ml (UK = 4 500 ml)

Druh potravin ÚroveÚÚ ËËas p¯̄ípravy Speciální pokyny
v˝̋konu pro 1 libru (450 g)

MASO
HovÏzí peËenÏ
- málo propeËená st¯ední 6 -   8 minut
- st¯ednÏ propeËená st¯ední 7 - 11 minut
- dob¯e propeËená st¯ední 8 - 12 minut
Vep¯ová peËenÏ vysoká 9 - 11 minut
PeËená slanina vysoká 7 -  9 minut

DRŸŸBEéé
Celé ku¯e vysoká 7 -  9 minut
Porcované ku¯e st¯ední 6 -  8 minut
PrsíËka (s kostí) st¯ední 7 -  9 minut

RYBY
Rybí filé vysoká 4 -  6 minut
Celá makrela vysoká 4 -  6 minut
vyËiötÏná a p¯ipravená
Cel˝ pstruh, vyËiötÏn˝ a  vysoká 4 -  6 minut
p¯ipraven˝
St˝ky z lososa vysoká 4 -  6 minut

POZNÁMKA: V˝öe uvedené Ëasy je nutno povaûovat za smÏrné hodnoty -v závislosti na poûadavcích jsou moûné
rozdíly. Správné Ëasy p¯ípravy závisejí na velikosti, tlouöùce porcí a sloûení potravin. Mraûené maso,
dr˘beû a ryby musí b˝t p¯ed zahájením jejich p¯ípravy zcela rozmraûeny.

POSTUPY PÿÿÍPRAVY NÃÃKTER››CH POTRAVIN V TROUBÃÃ

- Chlazené maso a dr˘beû vyjmÏte nejménÏ 30
minut p¯ed zahájením jejich p¯ípravy zchladniËky.

- Po ukonËení p¯ípravy viudy ponechejte maso a
dr˘beû zakryté nÏkolik minut v klidu.

- Ryby pot¯ete mal˝m mnoûstvím oleje nebo
rozpuötÏn˝m máslem nebo p¯idejte 15 - 30 ml (1 -
2 pol. lûíce) citrónové öùávy, vína, bujónu, mléka
nebo vody.

- Po ukonËení p¯ípravy vûdy ponechejte zakrytéryby
nÏkolik minut v klidu.

JISKÿÿENÍ V TROUBÃÃ
Pokud v troubÏ zjistíte jisk¯ení neprodlenÏ nastavte knoflík timeru do polohy „OFF“ a potom odstraÚte jeho p¯íËinu.

Jisk¯ení ve vnit¯ním prostoru trouby je zap¯íËinÏno:

• kovov˝mi p¯edmÏty nebo hliníkovou fólií dot˝kajících
se stÏn vnit¯ního prostoru trouby

• potraviny nejsou správnÏ zabaleny do hliníkové fólie
(vyËnívající rohy fólie p˘sobí jako anténa)

• v troubÏ jsou vloûeny kovové p¯edmÏty jako nap¯.
kovové pásky, jehly nebo porcelánov˝ talí¯ s kovov˝m
dekorem

• v troubÏ jsou vloûeny v˝robky z recyklovaného papíru
obsahující drobné ËásteËky kovu.  



7

▶Nerozmrazujte v troubÏ maso v zakryt˝ch nádobách - je
moûné, ûe bude zahájena jejich p¯íprava. Rozmrazované
potraviny vyjmÏte z obalu a vloûte do nádoby z materiálu
vhodného pro mikrovlnn˝ provoz trouby.

▶ Rozmrazování celé dr˘beûe zahajte jejím umístÏním do
nádoby prsíËky dol˘, rozmrazování masa tuËnou stranou
dol˘. 

▶ »as nutn˝ pro rozmrazení závisí na tvaru rozmrazovan˝ch
potravin - potraviny nakrájené na kousky jsou
rozmrazovány rychleji neû tlusté porce.

▶ Po uplynutí 1/3 Ëasu rozmrazování p¯ekontrolujte stupeÚ
jejich rozmraûení, potraviny v troubÏ obraùte a oddÏlte jiû
rozmraûené Ëásti potravin.

▶ V pr˘bÏhu rozmrazování budete troubou (akustick˝m
signálem) upozornÏni na jejich obrácení v troubÏ - otev¯ete
dví¯ka trouby a potraviny obraùte. Pro optimální v˝sledky
rozmrazování dodrûujte pokyny uvedené v následující
tabulce. 
Potom uzav¯ete dví¯ka trouby a pro pokraËování v programu
stlaËte tlaËítko START.

▶ Rozmraûené potraviny by mÏly b˝t studené avöak mÏkké.
Pokud potraviny nejsou zcela rozmraûeny vraùte je do
trouby a nastavte nÏkolik málo minut rozmrazování. Pokud
budou nÏkteré Ëásti potraviny nerozmraûeny ponechejte

potraviny v troubÏ 5 - 60 minut v troubÏ dojít. 
Dr˘beû a ryby m˘ûete rozmrazit jejich ponecháním pod
tekoucí studenou vodou.

➪ Obrácení potravin je nutné pro rozmra-ení roötÏnek,
ûebírek, celé dr˘beûe, kr˘tích prsíËek, párk˘ v rohlíku,
uzenin nebo na kousky nakrájeného masa.

➪ ZmÏÏna uspo¯̄ádání v troubÏÏ je vhodná pro oddÏlení porcí
st˝k˘, na kousky nakrájeného masa, náplnÏ hamburger˘,
libového masa, ku¯ete nebo porcí plod˘ mo¯e nebo
duöeného hovÏzího masa.

➪ Pro zastínÏÏní citliv˝ch ËËástí dr˘beûe jako nap¯. k¯ídel
nebo ryb pouûijte malé kousky hliníkové fólie. Pro
zabránÏní jisk¯ení v troubÏ musí b˝t fólie umístÏna
nejménÏ 3 cm od stÏn vnit¯ního prostoru trouby.

➪ Pro zabránÏní zahájení p¯ípravy rozmrazovan˝ch
potravin je jejich rozmraûené Ëásti nutno vyjmout z
trouby. U potravin o hmotnosti do cca 1 350 g tak bude
zkrácen Ëas, pot¯ebn˝ pro jejich rozmraûení.

PRŸŸVODCE ROZMRAZOVÁNÍM POTRAVIN

POSTUPY ROZMRAZOVÁNÍ NÃÃKTER››CH POTRAVIN

Potraviny & jejich hmotnost »»as rozmrazování »»as ponechání v troubÏÏ Speciální techniky
v klidu

HOVÃÃZÍ MASO
Mleté maso 450 g
Maso pro duöení 
675 g
PaötiËky 
4 porce po 110 g

VEPÿÿOVÉ MASO
ûebírka 450 g
Kousky 125 g
Mleté maso 450 g

DRŸŸBEûû
Celé ku¯e 1 125 g
Ku¯ecí prsíËka450 g
Fritované ku¯e (porce)
900 g
Ku¯ecí stehna675 g

RYBY A PLODY MOÿÿE
Celé ryby
450 g
Rybí filé675 g
Garnáti225 g

10 - 12 minut
18 - 20 minut

9 - 11 minut

9 - 11 minut
9 - 11 minut
9 - 11 minut

25 - 28 minut
15 - 18 minut
20 - 24 minut

18 - 20 minut

6 -   8 minut

12 - 14 minut
3 -   5 minut

15 - 20 minut
25 - 30 minut

15 - 20 minut

25 - 30 minut
25 - 30 minut
15 - 20 minut

45 - 90 minut
15 - 30 minut
25 - 30 minut

15 - 30 minut

15 - 20 minut

15 - 20 minut
15 - 20 minut

Rozmraûené porce oddÏlte a vyjmÏte z trouby.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.

Po polovinÏ Ëasu obraùte.

Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.
Rozmraûené porce oddÏlte a vyjmÏte z trouby.

Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.

Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.

Po polovinÏ Ëasu obraùte, podle pot¯eby zakryjte
fólií.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.
Jedenkrát oddÏlte a zmÏÚte uspo¯ádání.

Vzhledem k rozdíln˝m teplotám mrazniËek jsou uvádÏné Ëasy pouze p¯ibliûné.
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PÿÿEHLED PÿÿÍPRAVY ZELENINY
Pro p¯ípravu zeleniny v troubÏ pouûijte nádobu z ohnivzdorného skla. Pokud není uvedeno jinak p¯idejte na kaûd˝ch 250 g
zeleniny 30 - 45 ml (2 - 3 polévkové lûíce) vody. Zeleninu p¯ipravujte v zakryté nádobÏ po v tabulce uveden˝ minimální Ëas,
pro dosaûení poûadovaného stupnÏ p¯ípravy Ëas prodluûte. V pr˘bÏhu p¯ípravy a po jejím ukonËení promíchejte. S˘l, ko¯ení
pop¯. máslo p¯idejte po ukonËení p¯ípravy. Po ukonËení p¯ípravy ponechejte zeleninu v zakryté nádobÏ 3 minuty v klidu.
Tip: Ëerstvou zeleninu nakrájejte na kousky o stejné velikosti - Ëím menöí kousky tím rychleji bude zelenina p¯ipravena.
Zeleninu p¯ipravujte p¯i max. v˝konu trouby.

»»asy pro p¯̄ípravu ËËerstvé zeleniny
Zelenina Hmotnost »»as Komentá¯̄

Brokolice 250 g 2 - 3 minuty
450 g 3 - 5 minut

R˘ûiËková kapusta 250 g 2 - 3 minuty
Karotka 250 g 2 - 3 minuty
KvÏták 250 g 2 - 3 minuty

500 g 3 - 5 minut
Baklaûán 250 g 2 - 3 minuty

Pórek 250 g 2 - 3 minuty
ûampiony 125 g 2 - 3 minuty

250 g 3 - 5 minut

Cibule 250 g 2 - 3 minuty

Paprika 250 g 2 - 3 minuty
Brambory 250 g 3 - 5 minut

500 g 8 - 10 minut
Tu¯ín 250 g 4 - 6 minut

P¯ipravte okvÏtí stejné velikosti. 
Uspo¯ádejte stonky do st¯edu nádoby.
P¯idejte 60 - 75 ml (4 - 5) polévkov˝ch lûic vody.
Karotku nakrájejte na kousky o stejné velikosti.
P¯ipravte okvÏtí stejné velikosti.
Uspo¯ádejte stonky do st¯edu nádoby.
Nakrájejte na malé kousky a p¯idejte polévkovou lûíci
citrónové öùávy. 
Nakrájejte na tenké plátky.
P¯ipravte malé celé nebo nakrájené ûampiony, nep¯idávejte
vodu, polijte citrónovou öùávou, osolte a opep¯ete. P¯ed
podáváním slijte.
Rozkrájejte na plátky nebo na poloviny, p¯idejte pouze 15
ml (polévkovou lûíci) vody.
Nakrájejte na malé kousky.
Oökrábané brambory odvaûte a nakrájejte na poloviny nebo
Ëtvrtiny o stejné velikosti.
Nakrájejte na malé kousky.

»»asy pro p¯̄ípravu mraûûené zeleniny
Zelenina Hmotnost »»as Komentá¯̄

öpenát 125 g 2 - 3 minuty P¯idejte 15 ml (polévkovou lûíci) studené vody.
Brokolice 250 g 3 - 4 minuty P¯idejte 30 ml (2 polévkové lûíce) studené vody.
Hráöek 250 g 3 - 4 minuty P¯idejte 15 ml (polévkovou lûíci) studené vody.
Zelené lusky 250 g 4 - 5 minut P¯idejte 30 ml (2 polévkové lûíce) studené vody.
Zeleninová smÏs 

250 g 3 - 5 minut P¯idejte 15 ml (polévkovou lûíci) studené vody.(karotka / hráöek)
SmÏs zeleniny 

250 g 4 - 6 minut P¯idejte 15 ml (polévkovou lûíci) studené vody.(pro Ëínskou kuchyni)

NAPÁJENÍ 230V  STÿÍD., 50 Hz, JEDNOFÁZOVÉ, S UZEMNÃNÍM
PÿÍKON 1 000 W

MIKROVLNY V˝KON 700 W (MAX. MIKROVLNN› V›KON)
KMITO»ET 2 450 MHz

VNÃJåÍ ROZMÃRY (ö x v x hl.) 446 x 270 x 324 mm
VNITÿ¥NÍ ROZMÃRY (ö x v x hl.) 295 x 219 x 303 mm
TIMER max. 35 minut
»ISTÁ HMOTNOST cca 10,2 kg
NASTAVENÍ V›KONU 5 úrovní
ÚroveÚ hluku [dB(A)re 1pW] 48 (58 p¯i nábÏhu)

* ZmÏny designu a technick˝ch údaj˘ vyhrazeny bez p¯edchozího oznámení. 

TECHNICK…… ⁄⁄DAJE



MIKROVLNNÁ TROUBA 
NÁVOD K OBSLUZE & KUCHAÿÿKA             KOR-6L05

UPOZORN……NÍ PRO ZABRÁN……NÍ MOééNÉMU OZÁÿÿENÍ
MIKROVLNNOU ENERGIÍ

(a) Nepouûûívejte troubu s otev¯̄en˝̋mi dví¯̄ky - pouûití trouby s otev¯en˝mi dví¯ky m˘ûe mít za následek ozá¯ení ökodlivou
mikrovlnnou energií. Nevy¯azujte z Ëinnosti a nemanipulujte s bezpeËnostními uzávÏry dví¯ek trouby.

(b) Pozor na vniknutí jakéhokoliv p¯̄edmÏÏtu do prostoru mezi dví¯ky a Ëelní Ëástí trouby, nedovolte nahromadÏní neËistot nebo
zbytk˘ Ëisticích prost¯edk˘ na tÏsnicích plochách.

(c) UPOZORNÃÃNÍ: Pokud budou poökozena dví¯ka nebo tÏsnÏní dví¯ek trouby nesmí b˝t trouba pouüívána a to aü do její opravy
pracovníkem s odpovídající kvalifikací. Jedná se p¯edevöím o poökození: (1) dví¯ek (nesmí b˝t ohnuta), (2) závÏs˘ a západek
dví¯ek (nesmí b˝t ulomeny nebo uvolnÏny), (3) tÏsnÏní dví¯ek a tÏsnicí plochy trouby. 

(d) UPOZORNÃÃNÍ: Opravy nebo servisní úkony vyûadující sejmutí kryt˘ chránících uûivatele trouby p¯ed úËinky mikrovlnné
energie jsou pro vöechny k tomuto nekvalifikované osoby moûn˝mi zdroji rizik.

(e) UPOZORN……NÍ: V troubÏ nesmÏjí b˝t oh¯ívány jakékoliv tekutiny nebo potraviny uloûené v uzav¯en˝ch nádobách - mohou v
troubÏ vybuchnout.

(f) UPOZORNÃÃNÍ: DÏti smÏjí troubu pouûívat bez trvalého dohledu pouze pokud byly zp˘sobem odpovídajícím jejich vÏku
upozornÏny na moûnosti rizik p¯i pouûívání trouby, pokud mohou troubu bezpeËn˝m zp˘sobem pouûívat a pokud pochopily
rizika p¯i jejím nesprávném pouûívání.

(g) UPOZORNÃÃNÍ: Pokud je trouba pouûívána v kombinovaném reûimu (pokud je u trouby k dispozici) smí b˝t trouba vzhledem k
vysoké provozní teplotÏ obsluhována dÏtmi pouze za trvalého dohledu dospÏlé osoby obeznámené s pouûíváním trouby.

JEDNOTLIVÉ ËËÁSTI TROUBY

11 SklenÏÏn˝̋ talí¯̄ - Je vyroben z ohnivzdorného skla a
p¯ed pouûitím trouby musí b˝t správnÏ vloûen do
trouby. Nep¯ipravujte potraviny p¯ímo na talí¯i.   

22Vodítko talí¯̄e. Pro p¯ípravu potravin v troubÏ musí
b˝t vodítko spolu se sklenÏn˝m talí¯em vûdy
vloûeno do trouby.

33Knoflík pro ¯̄ízení teploty. Je pouûíván pro nastavení
stupnÏ mikrovlnného v˝konu trouby.

44Knoflík timeru. Je pouûíván pro nastavení Ëasu
p¯ípravy / oh¯evu potravin ve vöech provozních
reûimech trouby.

55 TlaËËítko pro otev¯̄ení dví¯̄ek trouby. Otev¯ení dví¯ek
stlaËením tlaËítka.

2 5

3

4

1

Mikrovlnná trouba je za¯ízením t¯ídy II, kter˝m je generována vf energie pouûívaná ve formÏ vf zá¯ení pro tepelné
zpracování potravin. Tato trouba je za¯ízením t¯ídy B vhodn˝m pro pouûití v domácnostech a v provozovnách p¯ímo
p¯ipojen˝ch k nízkonapÏùovému rozvodu elektrické energie zásobujícího obytné budovy.  
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