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Elektrická trouba s grilem Vigan T45L 
DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. 
Uschovejte tento návod pro pozdější použití.

SEznámEní S ELEkTrIckou Troubou
Pečicí trouba s velmi jednoduchou obsluhou, časovač do 120 minut s akustickým signálem, dvojitá 
skleněná dvířka z bezpečnostního skla, 2 spodní a 2 vrchní topná tělesa, otočný rožeň nastavení 
teploty 90°C - 230 °C obsah 45 l, vnitřní osvětlení, příkon 1800 W, síťové napětí 220-240 V~, 50/60 Hz 
vnitřní rozměry 400 x 351 x 302 mm, vnější rozměry 550 x 423 x 356,5 mm, příslušenství: pečicí plech, 
rošt, otočný rožeň, madlo pro bezpečné vyjmutí plechu, madlo pro bezpečné vyjmutí rožně.

Hlavní součásti (ilustrace se může lehce lišit od skutečného výrobku):
A: Kryt
B: Přední panel
C: Ovládání teploty
D: Ovládání funkce
E: 2x Spodní topné těleso
F: Ovládání časovače
G: Indikační světlo
H: Dvojitá skleněná dvířka
I: Pravý rám dvířek
J: Horní rám dvířek
K: Bakelit
L: Madlo dvířek
M: Levý rám dvířek
N: Nožíčky trouby
O: Pečicí plech
P: Rošt
Q: Šroub
R: Vidlice grilu
S: Tyč grilu
T: Madlo na plech
U: Madlo na gril
V: 2x horní topné těleso

TEcHnIckÉ SpEcIfIkacE
Napětí: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon: 1 800 W
Kapacita: 45 l
Hlučnost: ≤45 dB
Rozsah teploty: 90°C - 230°C
Vnitřní rozměry: 400 x 351 x 302 mm
Vnější rozměry: 550 x 423 x 356,5 mm
Rozměry balení: 588 x 466 x 405 mm
Hmotnost netto: 8,2 kg
Hmotnost brutto: 10,8 kg
Počet kusů v kartonu: 1

 str 2

a

b

V E

c

D
G
f

N K

J

L

M H

o

p

R

T

u

I

S

Q



 str 3

DŮLEŽITÉ bEzpEčnoSTní InSTrukcE
Při použití elektrické trouby byste měli vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření:
• Před použitím se ujistěte, že váš napájecí zdroj odpovídá hodnotám na štítku na výrobku. Napájecí zásuvka musí 
musí odpovídat platným předpisům a normám. Nedoporučuje se použití prodlužovacích kabelů nebo adaptérů. 
Pokud je použít musíte, dávejte pozor, aby nebyl překročen jejich limit napětí.
• Nesahejte na horké povrchy, pro manipulaci používejte držadla a ovládací prvky. 
Doporučuje se použití ochranných rukavic.
• Pokud se tento výrobek nachází v blízkosti dětí, je třeba, aby byly pod dozorem.
• Abyste zabránili elektrickému šoku, neponořujte kabel, zástrčku nebo jakoukoliv část trouby do vody nebo jiných 
kapalin. Nemyjte troubu v myčce nádobí.
• Nenechte viset napájecí kabel přes hranu stolu a nedávejte jej do blízkosti horkých povrchů a ostrých hran.
• Nepracujte s tímto zařízením, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud má poruchu, bylo upuštěno z výšky 
nebo jakkoliv poškozeno. Napájecí vodič mohou poškodit ostré nebo horké předměty, oheň nebo voda. Pro opravu 
dejte zařízení autorizovanému servisu.
• Použitím jiného příslušenství, než doporučeného výrobcem můžete způsobit zranění nebo poškození výrobku.
• Neumisťujte výrobek vedle zdrojů tepla, vývodu plynu, výbušných a hořlavých látek, v dostatečné vzdálenosti od 
vody a jiných kapalin a nevystavujte jej vlivům počasí.
• Když pracujete s troubou, udržujte na všech stranách kolem alespoň 10 cm místa, aby byla zajištěna dostatečná 
cirkulace vzduchu. Ve směru sálání udržujte prostor 50 cm. Nezakrývejte ventilační otvory, může dojít k přehřátí.
• Poté, co jste výrobek přestali používat, chcete jej čistit či opravovat nebo odpojit jakoukoliv část, nechte jej 
nejprve vychladnout a odpojte jeho napájecí kabel ze zásuvky.
• Před odpojením ze zásuvky přístroj vypněte. Kabel odpojujte za zástrčku, netahejte za vodič. Nesahejte na vodič 
mokrýma rukama.
• Při přemisťování netahejte za kabel.
• Po každém použití nebo před čistěním troubu nechte vychladnout a odpojte ji od napájení.
• Když manipulujete s pekáčem s horkým olejem nebo jinými nádobami s horkou tekutinou, buďte velmi opatrní.
• Nezakrývejte jakoukoliv část trouby, ani na troubu nepokládejte předměty. Můžete tak způsobit přehřátí.
• Při výměně plechů a dalšího příslušenství nebo odstraňování horkých tekutin si dávejte pozor.
• Nečistěte troubu kovovým kartáčem nebo drátěnkou. Může se kousek odlomit, dotknout se elektrických částí 
a způsobit tak riziko elektrického šoku.
• Do trouby nedávejte příliš velké množství potravin nebo kovové předměty při módu opékání. Hrozí riziko požáru 
a elektrického šoku.
• Pokud je trouba přikrytá nebo se dotýká hořlavých materiálů, například záclon, může dojít k požáru. 
Nedávejte na troubu žádné předměty, když ji používáte.
• Zvláště pozor si musíte dávat, pokud vaříte nebo pečete v nádobách z jiných materiálů než kovu nebo speciálního 
skla pro použití v troubách.
• Ujistěte se, že se zahřívacích těles v troubě nahoře i dole nic nedotýká.
• Nepokládejte na troubu následující materiály: karton, plast, papír ani nic podobného.
• Když ji nepoužíváte, neskladujte v troubě jiné materiály, než výrobcem doporučené příslušenství.
• Vždy noste ochranné rukavice, když dáváte cokoliv do nebo z trouby.
• Toto zařízení má dvířka z tvrzeného, dvojítého bezpečnostního skla. Toto sklo je silnější a odolnější vůči rozbití, než 
normální sklo. Přesto se toto sklo může rozbít o hrany. Zabraňte tomu, aby se povrch dveří poškrábal nebo se dostal 
do kontaktu s vroubkovanými hranami.
• Toto zařízení je vypnuté, když je ovladač času na pozici „OFF“.
• Nepoužívejte toto zařízení ve venkovních prostorech.
• Nepoužívejte toto zařízení pro jiné účely, než určené v návodu.
• Tento výrobek slouží pouze pro domácí použití podle tohoto návodu. Není určen pro komerční použití.
• Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají s tímto zařízením nebo jeho napájecím kabelem.
• Nenechávejte přístroj zapnutý nebo zapojený do sítě bez dozoru.
• Trouba není určena pro ovládání pomocí dálkového ovládání nebo časového spínače.
• Neodpojujte z trouby žádné části, např. nohy nebo šrouby.
• Často kontrolujte, zda není trouba nebo napájecí kabel poškozený. Pokud dojde k jakémukoliv poškození, troubu 
nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo odborný servis.
• Trouba je určena pouze pro použití uvnitř.
• Trouba je určena pro přípravu jídla, nikoliv jako topení.
• Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou náležitě poučeny a je nad nimi vykonáván dohled 
ve spojitosti s bezpečným a správným použitím tohoto zařízení. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly 
provádět bez dozoru. Děti do 8 let věku by se neměly troubě a napájecímu kabelu přibližovat.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


