
MIKROVLNNÁ TROUBA
R-2050

Před nainstalováním a spuštěním trouby si pozorně přečtěte tyto pokyny.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI VYSTAVENÍ SE VELKÉMU MNOŽSTVÍ 

MIKROVLNNÉ ENERGIE 
1. Nezkoušejte zapínat mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky, tento postup by mohl 

způsobit nebezpečné vystavení se velkému množství mikrovlnné energie. Je důležité, 
aby s bezpečnostními uzavíracími zařízeními nebylo nesprávně manipulováno a aby 
nebyla poškozená. .

2. Umísťujte žádné předměty mezi přední část trouby a dveře, zamezte hromadění se 
nečistot či zbytků čistících prostředků na těsnicích plochách.

3. Je-li trouba poškozená, nepoužívejte ji. Je zvláště důležité, aby byla uzavřena dvířka 
trouby, ujištění, že následující části nejsou poškozené:    
a. Dveře (ohnuté),
b. Panty a střelky (rozbité nebo uvolněné), 
c. Těsnění dveří a těsnící povrchy 

4. Trouba by měla být upravována či opravována pouze řádně proškolenými servisními 
pracovníky.
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SPECIFIKACE
Spotřeba energie:                            230 V – 50 Hz, 1200 W (Mikrovlnná trouba)
                                                          230 V, 1000 W (Vařič)

       Výkon:                                              800 W
Provozní frekvence:                   2450 MHz
Vnější rozměry:          295 mm(v) x 458 mm (š) x 392 mm (h)
Vnitřní rozměry trouby:                206 mm (v) x 300 mm (š) x 284 mm (h)
Kapacita trouby:                            20 litrů 
Provozní jednotnost:                      Systém s otočným talířem {Φ 314 mm} 
Hmotnost netto:                              přibližně 15,1 kg

PŘEDTÍM NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Jestliže trouba nepracuje:
1. Zkontrolujte, zda je trouba bezpečně zapojená do přívodu elektrické energie. Pokud 

není, vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a poté zástrčku opět připojte.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení elektrické pojistky nebo k vyhození jističe. 

Jestliže jsou pojistka i jistič v pořádku, zkontrolujte funkčnost zásuvky připojením 
jiného spotřebiče. 

3. Zkontrolujte, zda je ovládací panel správně naprogramován a zda je nastaven časový 
spínač.

4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená tak, aby mohl fungovat bezpečnostní 
zajišťovací systém. Není-li tomu tak, mikrovlnná energie nemůže proudit do trouby.
JESTLIŽE ANI JEDEN Z VÝŠE UVEDENÝCH BODŮ NEOBJASŇUJE 
NEFUNKČNOST TROUBY, KONTAKTUJTE PROŠKOLENÉHO OPRAVÁŘE. 
NEPOKOUŠEJTE SE TROUBU NASTAVIT ČI OPRAVIT SAMI.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že z vnitřní strany dvířek byl odstraněn všechen obalový materiál.
2. UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda trouba není poškozena, např. nedoléhající či 

ohnutá dvířka, poškozené těsnění dvířek, rozbité či uvolněné panty a střelky a 
povrchové nerovnosti ve vnitřní části trouby nebo dvířek. Pokud naleznete poškození,
nepracujte s troubou a kontaktujte kvalifikované servisní pracovníky.

3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném a stabilním povrchu, který je 
schopen unést váhu trouby a potravin vkládaných do trouby. 

4. Neumísťujte troubu do míst vzniku tepla, vlhka nebo vysoké vlhkosti nebo do 
blízkosti hořlavých materiálů.

5. Pro zajištění správné funkčnosti trouby musí být trouba zajištěný dostatečný tok 
vzduchu. Trouba musí být umístěna tak, aby měla nad sebou 20 cm volného místa, 10
cm ze zadu a 5 cm na obou stranách. Nezablokujte či nezakrývejte otevírací část 
trouby. Nedemontujte nožičky trouby.
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6. Troubu nezapínejte, pokud skleněný talíř, podložky koleček a hřídel nejsou ve
správné pozici. 

7. Ujistěte se, že přívodní napájecí šňůra není poškozená a že není vedena pod troubou 
ani nad jinými horkými či ostrými povrchy.

8. Zástrčka musí být dobře dostupná tak, aby v případě nouzového případu mohla být 
rychle odpojena ze zásuvky.

9. Nepoužívejte troubu venku.

POKYNY K     UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněn. Trouba je vybavena zemnícím drátem se zemnícím 
kolíkem. Kolík musí být zapojen do pouzdra ve zdi, které je řádně instalované a 
uzemněné. V případě zkratu uzemnění snižuje riziko elektrického šoku tím, že poskytuje 
únikový drát pro únik elektrického proudu. Doporučujeme zapojit mikrovlnnou troubu do 
samostatného elektrického obvodu. Používání vysokého napětí je nebezpečné a může 
způsobit požár nebo jinou nepředvídanou událost, která může poškodit troubu.  

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné používání zemnícího kolíku může způsobit riziko vzniku 
elektrického šoku.

Poznámka:
1. Pokud máte dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických pokynů, konzultujte 

je s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
2. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození trouby nebo zranění 

osoby v případech, že tato poškození a zranění byla způsobena nedodržením 
pokynů pro správné zapojení spotřebiče.

      Dráty ve šňůře jsou barevně označeny podle níže uvedeného barevného kódu: 
      Zelená a žlutá = ZEMĚ
      Modrá = NULOVÝ
      Hnědá = ŽIVÝ

RUŠENÍ CIZÍCH VYSÍLAČŮ A PŘIJÍMAČŮ

Provoz mikrovlnné trouby může rušit vaše rádio, televizi nebo podobná zařízení. Pokud 
dochází k rušení, může být sníženo nebo eliminováno následujícími opatřeními:

1. Vyčistěte dvířka a těsnící povrchy trouby.
2. Přesměrujte anténu rádia nebo televize. 
3. Přemístěte mikrovlnnou troubu podle pozice přijímače. 
4. Umístěte mikrovlnnou troubu mimo dosah přijímače. 
5. Zapojte mikrovlnnou troubu do jiného výstupu, aby mikrovlnná trouba a přijímač

byly v odlišných okruzích. 
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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! 

 


