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Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù.
Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální a 
správný chod svého spotøebièe. Najdete v nìm rady k dokonalému a co 

nejúèinnìjšímu používání spotøebièe. Doporuèujeme vám, abyste návod uložili 
na bezpeèném místì, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Pøedejte ho prosím i 

pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe.
Pøejeme vám s novým spotøebièem hodnì radosti.

V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly: 

1 Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì 
spotøebièe pøed poškozením.

3 Všeobecné informace a rady

2 Upozornìní k ochranì životního prostøedí
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Návod k použití

1 Bezpeènostní pokyny
Elektrické zabezpeèení 
• Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. 
• Pøi poruše nebo poškození spotøebièe:  vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte. 
• Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. 

Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody.  Potøebujete-li 
opravu, obrat’te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. 

Bezpeènost dìtí
• Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru.
• Trouba je vybavena dìtskou pojistkou.

Bezpeènost provozu
• Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou schopné bezpeènì spotøebiè používat z 

dùvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností, 
nebo k tomu nemají patøièné znalosti a zkušenosti, nesmìjí tento spotøebiè 
používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná 
osoba odpovìdná za jejich bezpeènost.

• Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v 
domácnosti.

• Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. 
Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky 
trouby nebo se zachytily pod nimi.

• Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký.
• Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce 

hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby 
velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm.

3 Varování k akrylamidu
Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi 
intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat 
zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát 
na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla.



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! 

 


