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INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA TROUBA NENÍ POŠKOZENÁ.  Zkont-

rolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a 

zda těsnění není poškozené. Troubu vyprázd-

něte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým had-

říkem.

PO PŘIPOJENÍ

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE  je podle záko-

na povinné.  Výrobce odmítá jakouko-

li odpovědnost za zranění osob a zvířat 

nebo za škody na majetku, pokud tento 

požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy 

způsobené nedodržením těchto pokynů 

uživatelem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE,  pokud je poškoze-

ná přívodní síťová šňůra nebo zástrč-

ka, pokud spotřebič nefunguje správ-

ně, nebo když došlo k jeho poškoze-

ní či pádu. Přívodní síťovou šňůru nebo 

zástrčku neponořujte do vody. Přívodní 

kabel se nesmí dotýkat žádné horké plo-

chy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým 

proudem, požáru nebo jinému ohrožení 

zdraví a majetku.

PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČTE,  že je trouba 

prázdná. 

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ   na typovém 

štítku odpovídá napětí ve vaší ve vaší 

domácnosti.

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI  dvířka správ-

ně zavřená.

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE  se řiďte samostat-

nými přiloženými instalačními pokyny.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ 

MATERIÁLY uvnitř mikrovlnné trouby nebo 

v její blízkosti. Výpary mohou způsobit 

požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU  troubu k sušení 

oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, kvě-

tů, ovoce nebo jiného hořlavého materi-

álu. Mohlo by dojít k požáru.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE.  Mohlo by dojít k 

požáru.

NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU BEZ DOZORU,  

zvláště pokud při tepelné úpravě použí-

váte papír, umělé hmoty nebo jiné hořla-

vé materiály. Papír může zuhelnatět nebo 

shořet, a některé umělé hmoty použité při 

ohřívání jídel se mohou roztavit.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ 

TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE,  

neotevírejte dvířka a troubu vypně-

te. Vytáhněte přívodní síťovou šňůru ze 

zásuvky nebo vypněte proud na panelu 

pojistek nebo jističů.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEDOVOLTE DĚTEM  používat mikrovlnnou 

troubu bez dohledu; mohou ji používat jen 

tehdy, pokud jste jim dali patřičné poky-

ny, aby byly schopny používat troubu 

bezpečně a chápaly možná nebezpečí. 

Malé děti a nemohoucí osoby nesmí použí-

vat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti 

je třeba dohlédnout, aby si se spo-

třebičem nehrály.

Jestliže je vaše trouba 

vybavena kombinova-

ným režimem, při kterém 

dosahuje vysokých teplot, smí děti 

troubu používat pouze za dozoru dospě-

lých.

MIKROVLNNOU TROUBU 

NEPOUŽÍVEJTE  pro tepelnou 

úpravu jídel nebo nápojů 

v hermeticky uzavřených 

nádobách. Zvýšení tlaku by 

mohlo způsobit škody při otevření nebo vý-

buch.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE  na vaře-

ní nebo ohřívání celých vajec se sko-

řápkou nebo bez ní, protože 

vejce by mohla puknout i po 

ukončení tepelné úpravy.

JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ 

POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK  nebo přilehlé plo-

chy. V případě poškození mikrovlnnou 

troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifi k-

ovaný technik neopraví.

NEPOUŽÍVEJTE  v tomto elektrospotřebi-

či korozivní chemikálie nebo páry. Tento 

typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívá-

ní nebo vaření jídel. Není určen pro prů-

myslové nebo laboratorní účely.



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! 

 


