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Mikrovlnná trouba 

NÁVOD K POUŽITÍ 

MODEL: HMG28PNC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento 
návod a pečlivě jej uschovejte. 
Pokud budete postupovat podle pokynů, bude vám trouba 
poskytovat mnoho let dobrou službu. 
 
 
 
 

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ MOŽNÉHO 
NADMĚRNÉHO VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII 

(a) Nepoužívejte tuto troubu s otevřenými dvířky, protože to 
může mít za následek škodlivé vystavení mikrovlnné 
energii. Je důležité, abyste neporušili bezpečnostní západky 
ani s nimi nemanipulovali. 

(b) Mezi čelní plochu trouby a dvířka neumisťujte žádné 
předměty a nedovolte, aby se na těsnicích plochách 
nahromadila špína nebo zbytky čisticích prostředků. 

(c) UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k poškození dvířek nebo 
jejich těsnění, nesmí být trouba provozována, dokud ji 
neopraví odborně způsobilá osoba. 
 
DODATEK 
Pokud není přístroj udržován v dobrém stavu a čistotě, 
může dojít ke znehodnocení jeho povrchu, což může 
ovlivnit životnost přístroje a vést k nebezpečným situacím. 
 
Specifikace  
 

Model: HMG28PNC3 

Jmenovité napětí: 230V~50Hz 

Jmenovitý vstupní výkon 
(mikrovlnná trouba): 

1450 W 

Jmenovitý výstupní výkon 
(mikrovlnná trouba): 

900 W 

Jmenovitý vstupní výkon (gril): 1100 W 

Kapacita trouby: 28 L 

Průměr otočného talíře: 315 mm 

Vnější rozměry: 595x401x388mm 

Celková čistá hmotnost: Přibližně 19 kg 
  



 

3 

CZ 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, 
zranění osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné 
trouby při používání spotřebiče, dodržujte základní 
bezpečnostní opatření, včetně následujících: 
1. Upozornění: Kapaliny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v 
uzavřených nádobách, protože hrozí jejich výbuch. 
2. Upozornění: Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než 
odborně způsobilá osoba prováděl servis nebo opravu, 
která zahrnuje odstranění krytu, který chrání před 
působením mikrovlnné energie. 
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí 
hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, 
pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. 
4. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí 
mladších 8 let. 
5. Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné 
troubě. 
6. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat případné 
usazeniny potravin. 
7. Přečtěte si a dodržujte následující: „BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ MOŽNÉHO NADMĚRNÉHO 
VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII“. 
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových 
nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení. 
9. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič od 
sítě a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné 
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plameny. 
10. Jídlo nepřevařujte. 
11. Nepoužívejte dutinu trouby pro skladování. Uvnitř trouby 
neskladujte žádné předměty, jako chléb, sušenky apod. 
12. Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo 
plastových nádob / sáčků drátěné kroužky a kovové úchyty. 
13. Tuto troubu instalujte nebo umístěte pouze v souladu s 
dodanými pokyny k instalaci. 
14. Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo 
neohřívejte v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat, 
a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu. 
15. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a 
podobných aplikacích, jako např: 
-v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích 
a jiných pracovních prostředích; 
-zákazníky v hotelech, motelech a jiných obytných 
prostorech; 
-v domácnostech; 
-v prostředí typu „bed and breakfast“. 
16. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. 
17. Tento spotřebič neskladujte ani nepoužívejte ve 
venkovním prostředí. 
18. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkém 
sklepě nebo v blízkosti bazénu. 
19. Teplota přístupných povrchů může být při provozu 
spotřebiče vysoká. Povrchy se mohou během používání 
zahřívat. Udržujte kabel mimo dosah zahřátého povrchu a 
nezakrývejte žádné větrací otvory na troubě. 
20. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu. 
21. Neudržování trouby v čistém stavu může vést ke 
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zhoršení stavu povrchu, které může nepříznivě ovlivnit 
životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečným 
situacím. 
22. Obsah lahví na krmení a sklenic s dětskou výživou je 
třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a 
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení. 
23. Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému 
eruptivnímu varu, proto je třeba při manipulaci s nádobou 
dbát zvýšené opatrnosti. 
24. Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost 
neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání 
spotřebiče. 
25. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se 
spotřebičem nebudou hrát. 
26. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího 
časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání. 
27. Přístupné části se mohou během používání zahřívat. 
Malé děti by se měly držet stranou. 
28. Parní čistič se nesmí používat. 
29. Během používání se spotřebič zahřívá. Je třeba dbát na 
to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř trouby. 
30. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto 
troubu (u trub vybavených možností použití teplotní sondy). 
31. UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se 
během používání zahřívají. Dbejte na to, abyste se 
nedotýkali topných těles.Děti mladší 8 let se musí držet 
stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem. 
32. Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými 
ozdobnými dvířky (u trouby s ozdobnými dvířky). 
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33. Povrch úložné skříňky se může zahřát. 

 
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ 
POUŽITÍ 
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Snížení rizika poranění osob  

Instalace uzemnění 

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem  
Dotyk některých vnitřních 
součástí může způsobit vážné 
zranění osob nebo smrt. Tento 
spotřebič nerozebírejte. 

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem  

Nesprávné použití uzemnění 
může způsobit úraz 
elektrickým proudem. 

Spotřebič nezapojujte do 
zásuvky, dokud není správně 
nainstalován a uzemněn. 
Tento spotřebič musí být 
uzemněn. V případě 
elektrického zkratu snižuje 
uzemnění riziko úrazu 
elektrickým proudem tím, že 
poskytuje únikový vodič pro 
elektrický proud. Tento 
spotřebič je vybaven šňůrou s 
uzemňovacím vodičem s 
uzemňovací zástrčkou. 
Zástrčka musí být zapojena do 
řádně instalované a uzemněné 
zásuvky. 

Pokud pokynům k uzemnění 
zcela nerozumíte nebo pokud 
máte pochybnosti o tom, zda 
je spotřebič správně uzemněn, 
obraťte se na kvalifikovaného 
elektrikáře nebo servisního 
pracovníka. Pokud je nutné 
použít prodlužovací kabel, 
používejte pouze třívodičový 
kabel. 

1. Krátká napájecí šňůra je 
určena ke snížení rizik 
vyplývajících ze zamotání se 
do delší šňůry nebo zakopnutí 
o ni. 2.  Pokud je použita 
dlouhá sada šňůr nebo 
prodlužovací kabel: 
1) Označená elektrická 
jmenovitá hodnota sady šňůr 
nebo prodlužovací šňůry by 
měla být alespoň tak vysoká, 
jako je elektrická jmenovitá 
hodnota spotřebiče. 
2) Prodlužovací šňůra musí 
být třívodičová s uzemněním. 
3) Dlouhá šňůra by měla být 
uspořádána tak, aby 
nezavazovala za desku pultu 
nebo stolu, kde by za ni mohly 
tahat děti nebo o ni nechtěně 
zakopnout. 
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ČIŠTĚNÍ 
Nezapomeňte spotřebič odpojit od elektrické sítě. 
1. Po použití vyčistěte dutinu trouby mírně navlhčeným 
hadříkem. 
2. Příslušenství čistěte obvyklým způsobem v mýdlové 
vodě. 
3. Rám dvířek a těsnění a sousední díly je třeba při 
znečištění pečlivě očistit vlhkým hadříkem. 
4. K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní 
čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože 
mohou poškrábat povrch, což může mít za následek rozbití 
skla. 
5. Tip pro čištění--Pro snadnější čištění stěn dutiny, kterých 
se vařené jídlo může dotýkat: Vložte polovinu citronu do 
mísy, přidejte 300 ml vody a ohřívejte 10 minut při 100% 
výkonu mikrovlnné trouby. Poté troubu otřete měkkým 
suchým hadříkem. 
 
 

NÁDOBÍ 
POZOR 

Nebezpečí poranění osob 
Provádění servisních nebo 
opravných úkonů, které 
zahrnují odstranění krytu 
poskytujícího ochranu před 
působením mikrovlnné 
energie, je pro jinou než 
odborně způsobilou osobu 
nebezpečné. 

Viz pokyny „Materiály, které můžete používat 
v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se 
vyhnout v mikrovlnné troubě“. Může se stát, 
že některé nekovové nádobí není bezpečné 
používat v mikrovlnné troubě. V případě 
pochybností můžete dané nádobí otestovat 
podle níže uvedeného postupu. 

Test nádobí: 

1. Naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné 
trouby 1 šálkem studené vody (250 ml) 
spolu s dotyčným nádobím. 

2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 
minuty. 

3. Nádobí opatrně prohmatejte. Pokud je 
prázdné nádobí teplé, nepoužívejte je k 
vaření v mikrovlnné troubě. 

4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu. 
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Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě 
Nádobí Poznámky 

Miska na opékání Postupujte podle pokynů výrobce. Dno zapékací misky musí být alespoň 5 
mm nad otočným stolem. Nesprávné použití může způsobit zlomení 
otočného talíře. 

Jídelní nádobí Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. 
Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí. 

Sklenice Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřívání potravin, dokud nejsou 
teplé. Většina sklenic není tepelně odolná a může se rozbít. 

Skleněné nádobí Pouze žáruvzdorné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že nemá kovové 
ozdoby. Nepoužívejte prasklé nebo oprýskané nádobí. 

Sáčky na vaření v 
troubě 

Postupujte podle pokynů výrobce. Neuzavírejte kovovým uzávěrem. Udělejte 
otvory umožňující únik páry. 

Papírové talíře a 
šálky 

Používejte pouze pro krátkodobé vaření / ohřívání. Nenechávejte troubu 
během vaření bez dozoru. 

Papírové utěrky Používejte k přikrytí pokrmů pro ohřívání a absorpci tuku. Používejte pouze 
pod dohledem pro krátkodobé vaření. 

Pergamenový 
papír 

Používejte k zakrytí, abyste zabránili rozstřikování, nebo jako obal pro vaření 
v páře. 

Plastové předměty Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Měly 
by být označeny nápisem „Vhodné do mikrovlnné trouby“. Některé plastové 
nádoby měknou, jak se jídlo uvnitř zahřívá. Varné sáčky a pevně uzavřené 
plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvzdušněny podle 
pokynů na obalu. 

Plastové obaly Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí potravin během 
vaření, aby se udržela vlhkost. Nedovolte, aby se plastová fólie dotýkala 
potravin. 

Teploměry Pouze vhodné do mikrovlnné trouby (teploměry na maso a cukrovinky). 

Voskovaný papír Používejte k zakrytí, abyste zabránili rozstřikování a udrželi vlhkost. 

 
 

Materiály, kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout 
Nádobí Poznámky 

Hliníkový podnos Může způsobit vznik elektrického oblouku. Vložte jídlo do nádoby vhodné pro 
mikrovlnné trouby. 

Krabička na 
potraviny s kovovou 
rukojetí 

Může způsobit vznik elektrického oblouku. Vložte jídlo do nádoby vhodné pro 
mikrovlnné trouby. 

Kovové nádobí 
nebo nádobí s 
kovovým povrchem 

Kov stíní potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové ozdoby mohou 
způsobit vznik elektrického oblouku. 

Kovové kroucené 
pásky 

Mohou způsobit vznik elektrického oblouku a požár v troubě. 

Papírové sáčky Mohou způsobit požár v troubě. 

Polymerní pěna Polymerní pěna (polystyren aj.) se může při vystavení vysoké teplotě roztavit 
nebo kontaminovat kapalinu uvnitř. 

Dřevo Dřevo se při použití v mikrovlnné troubě vysuší a může se rozštípnout nebo 
prasknout. 
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Grilovací rošt (pouze pro grilovací řadu 

A) Ovládací panel 
B) Hřídel otočného talíře 
C) Sestava otočného prstence 
D) Skleněný talíř 
E) Pozorovací okénko 
F) Sestava dvířek 
G) Bezpečnostní blokovací 

systém 

NASTAVENÍ TROUBY 

Názvy součástí a příslušenství trouby 
Vyjměte troubu a veškerý materiál z krabice a vyprázdněte dutinu trouby. 
Vaše trouba se dodává s následujícím příslušenstvím: 
Skleněný talíř 1 
Sestava otočného kruhu  1 
Návod k použití  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instalace otočného stolu 
a. Nikdy neumisťujte skleněný talíř dnem 

vzhůru. Otáčení skleněného talíře nikdy 
nemá být omezeno. 

b. Při vaření se musí vždy používat jak 
skleněný talíř, tak sestava otočného kroužku. 

c. Všechny potraviny a nádoby s potravinami 
se při vaření vždy pokládají na skleněný talíř. 

d. Pokud skleněný talíř nebo sestava otočného 
kroužku praskne nebo se rozbije, obraťte se 
na nejbližší autorizované servisní středisko.  

Náboj (spodní strana) 

Skleněný talíř 

Hřídel otočného 
talíře 

Sestava otočného kroužku 
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Instalace a připojení 
1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. 

2. Tato trouba je určena pouze pro vestavbu. Není určena 
pro použití na kuchyňské lince ani pro použití uvnitř skříně. 

3. Dodržujte zvláštní pokyny pro instalaci. 

4. Spotřebič lze instalovat do skříně na stěnu o šířce 60 cm 
(v hloubce nejméně 55 cm a ve výšce 85 cm od podlahy). 

5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a musí být připojen pouze 
do řádně instalované uzemněné zásuvky. 

6. Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na 
typovém štítku. 

7. Instalaci zásuvky a výměnu připojovacího kabelu smí 
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud zástrčka po 
instalaci již není přístupná, musí být na straně instalace k 
dispozici odpojovací zařízení se všemi póly a s mezerou 
mezi kontakty nejméně 3 mm. 

8. Nesmí se používat adaptéry, vícecestné pásky a 
prodlužovací kabely. Přetížení může mít za následek 
nebezpečí požáru. 

 
Přístupný povrch může být 
během provozu horký.  
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Návod k obsluze 
1. Nastavení hodin 
Po zapnutí mikrovlnné trouby se na LCD displeji zobrazí „0:00“, bzučák jednou zazvoní. 

1) Stiskněte dvakrát tlačítko , údaje o hodinách budou blikat. 

2) Stiskněte  nebo  pro nastavení hodinových údajů, zadaný čas by měl být v rozmezí 0--23. 

3) Stiskněte ,minutové údaje budou blikat. 

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení minutových čísel, vstupní čas by měl být v rozmezí 0--59. 

5) Stiskněte  pro dokončení nastavení hodin. „:“ bude blikat a čas se rozsvítí. 
Poznámka: 1) Pokud nejsou hodiny nastaveny, během napájení nefungují. 

2)  Pokud během procesu nastavování hodin stisknete „ “, trouba se automaticky vrátí 
do předchozího stavu.  

2. Vaření v mikrovlnné troubě 

Stiskněte , na displeji LCD se zobrazí „P100“. Stiskněte čtyřikrát  

nebo stiskněte  nebo  pro volbu požadovaného výkonu, a „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ nebo 

„P10“ se zobrazí pro každé další stisknutí. Potom stiskněte „ “ pro potvrzení a stiskněte  nebo 

 pro nastavení doby vaření od 0:05 do 95:00. Znovu stiskněte „ “ pro zahájení vaření. 
Příklad: Pokud chcete použít 80 % mikrovlnného výkonu pro vaření po dobu 20 minut, můžete 

troubu ovládat následujícím způsobem. 

1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100"“ 

2) Stiskněte  ještě jednou nebo stiskněte  nebo  pro volbu 80% mikrovlnného výkonu. 

3) Stiskněte „ “ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „P 80“. 

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení doby vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí „20:00“. 

5) Stiskněte „ “ pro zahájení vaření. 
Poznámka: krokové veličiny pro nastavení času kódovacího spínače jsou následující: 

0 - 1 min:  5 sekund 
1 - 5 min:  10 sekund 
5 - 10 min: 30 sekund 
10 - 30 min: 1 minuta 
30 - 95 min: 5 minut  
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Objednávka 

Pokyny k podložce 
Zobrazit Mikrovlnný výkon  

1 P100 100 %  

2 P80 80 %  

3 P50 50 %  

4 P30 30 %  

5 P10 10 %  

6 G 0 % 100 % 

7 C-1 55 % 45 % 

8 C-2 36 % 64 % 

 
3. Gril nebo kombinovaný gril. Vaření 

Jednou stiskněte , na displeji se zobrazí „P100“, a poté stiskněte  čtyřikrát, nebo 

stiskněte  nebo  pro výběr požadovaného výkonu, a pro každé další stisknutí se zobrazí 

"G", "C-1" nebo "C-2". Potom stiskněte „ “ pro potvrzení a stiskněte  nebo  pro 

nastavení doby vaření od 0:05 do 95:00. Znovu stiskněte „ “ pro zahájení vaření. 
Příklad: Pokud chcete použít 55% mikrovlnného výkonu a 45% výkonu grilu (C-1) pro vaření 

po dobu 10 minut, můžete troubu ovládat následujícím způsobem. 

1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100"“ 

2) Stiskněte čtyřikrát , nebo stiskněte   nebo  pro volbu kombinované trouby. 1 
režim. 

3) Stiskněte „ “ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „C-1“. 

4) Stiskněte  nebo  pro nastavení doby pečení, dokud se na displeji trouby nezobrazí 
„10:00“. 

5) Stiskněte „ “ pro zahájení vaření. 
Poznámka: Pokud uplyne polovina doby grilování, ozve se v troubě dvakrát zvukový 

signál, což je normální. 
Abyste dosáhli lepšího efektu grilování pokrmu, otočte pokrm, zavřete dvířka a poté 

stiskněte „ “ pro pokračování ve vaření. 
Pokud nedojde k žádné operaci, trouba bude pokračovat ve vaření.  



 

14 

CZ 

4. Rychlé spuštění 

1) V čekacím stavu stiskněte „ “ pro zahájení vaření se 100% výkonem, každé další 
stisknutí prodlouží dobu vaření o 30 sekund až na 95 minut. 

2) V režimu mikrovlnné trouby, grilu, kombinovaného vaření může každé stisknutí „ “ 
prodloužit dobu vaření o 30 sekund. 

 

5. Rozmrazování podle hmotnosti 

1) Stiskněte jednou  a na displeji trouby se zobrazí „dEF1“. 

2) Stiskněte  nebo  a zvolte hmotnost jídla od 100 do 2000 g. 

3) Stiskněte „ “ pro zahájení rozmrazování. 

 

6. Rozmrazování podle času 

1) Stiskněte dvakrát  a na displeji trouby se zobrazí „dEF2“. 

2) Stiskněte  nebo  pro výběr doby rozmrazování. 

3) Stiskněte „ “ pro zahájení rozmrazování. 

 

7. Automatická nabídka 

1) Stiskněte  pro výběr menu a na displeji se zobrazí „A-1“ až „A-8“, což znamená 
pizza, maso, zelenina, těstoviny, brambory, ryby, nápoje a popcorn. 

2) Stiskněte „ “ pro potvrzení. 

3) Stiskněte  nebo  pro výběr výchozí hmotnosti jako tabulky menu. 

4) Stiskněte „ “ pro zahájení vaření. 

Příklad: Pokud chcete použít „automatickou nabídku“ pro vaření ryby na 350 g. 

1) Stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí „A-6“. 

2) Stiskněte „ “ pro potvrzení. 

3) Stiskněte  nebo  pro výběr hmotnosti ryby, dokud se nezobrazí „350“. 

4) Stiskněte „ “ pro zahájení vaření.  
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Tabulka nabídky: 

Nabídka Hmotnost Zobrazení 

A-1 
Pizza 

200 g 200 

400 g 400 

A-2 
Maso 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-3 
Zelenina 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 

A-4 
Těstoviny 

50 g (s 450 g studené vody) 50 

100 g (s 800 g studené vody) 100 

A-5 
Brambory 

200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A-6 
Ryby 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-7 
Nápoje 

1 šálek（120ml） 120 

2 šálky（240ml） 240 

3 šálky（360ml） 360 

A-8 
Popcorn 

50 g 50 

100 g 100 
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8. Kuchyňské časovače 

(1) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí 00:00. 

(2) Otočte  nebo  pro zadání správného času (maximální doba vaření je 95 minut). 

(3) Stiskněte „ “ pro potvrzení nastavení. 
(4) Po dosažení doby vaření v kuchyni se pětkrát rozezní zvukový signál. 

Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), LED dioda zobrazí aktuální čas. 
 

Poznámka: Kuchyňský čas se liší od 24hodinového systému Kuchyňský časovač je 
časovač. 

 

9. Vaření ve více sekcích 
Pro vaření lze nastavit maximálně 2 sekce. Při vaření ve více sekcích, pokud je jedna sekce 
rozmrazovací, musí být rozmrazování umístěno v první sekci. 
Příklad: Pokud chcete jídlo rozmrazovat 5 minut a poté vařit s 80% mikrovlnným 

výkonem 7 minut, postupujte následovně: 

1) Stiskněte dvakrát  a na displeji trouby se zobrazí „dEF2“. 

2) Otočte  nebo  pro výběr doby odmrazování, dokud se nezobrazí „5:00“. 

3) Stiskněte jednou , na displeji se zobrazí „P100"“ 

4) Stiskněte  ještě jednou nebo otočte  nebo  pro volbu 80% výkonu 
mikrovlnné trouby. 

5) Stiskněte „ “ pro potvrzení a na obrazovce se zobrazí „P 80“. 

6) Otočte  nebo  pro nastavení doby vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí 
„7:00“. 

7) Stiskněte „ “ pro zahájení vaření a bzučák zazní jednou pro první část, čas 
rozmrazování se odpočítává; bzučák zazní ještě jednou při vstupu do druhého vaření. Po 
ukončení vaření se bzučák ozve pětkrát. 

 

10. Režim dotazů 

(1) Ve stavech mikrovlnné trouby, grilu a kombinovaného vaření stiskněte , aktuální 
výkon se zobrazí na 3 sekundy. Po 3 sekundách se trouba vrátí do předchozího stavu; 

(2) Ve stavu vaření stiskněte  pro dotaz na čas a čas se zobrazí na 3 sekundy.  
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11. Funkce uzamčení pro děti 

Zámek:V uzamčeném stavu stiskněte „ “ na 3 sekundy, ozve se pípnutí označující vstup 
do stavu dětského zámku a zobrazí se aktuální čas, pokud byl čas nastaven, jinak 
se na LCD displeji zobrazí „0:00“. Rozsvítí se indikátor zámku. 

Ukončení uzamčení: V uzamčeném stavu stiskněte „ “ na 3 sekundy, ozve se 
pípnutí označující uvolnění zámku. Indikátor zámku zhasne. 

 

12. Specifikace 

(1) Pokud se během vaření otevřou dvířka, je třeba stisknout „ “ pro pokračování ve 
vaření. 

(2) Jakmile je nastaven program vaření, „ “ se nestiskne během 1 minuty. Zobrazí se 
aktuální čas. Nastavení se zruší. 

(3) Účinným stisknutím se jednou ozve zvukový signál, neúčinné stisknutí nebude reagovat. 
(4) Bzučák zazní pětkrát, aby vám připomněl ukončení vaření. 
 

13. Otevřete dvířka trouby 

Stiskněte , dvířka trouby se otevřou. 
Toto nebude fungovat v rámci funkce zablokování. 
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Odstraňování potíží 
Pokud narazíte na potíže: než vyhledáte odbornou pomoc, proveďte nejprve 
následující kontroly. 
 

Normální 

Mikrovlnná trouba ruší příjem 
televizního signálu 

Při provozu mikrovlnné trouby může docházet k 
rušení rozhlasového a televizního příjmu. Je to 
podobné jako rušení malých elektrických 
spotřebičů, jako je mixér, vysavač a elektrický 
ventilátor. 
Je to normální. 

Tlumené světlo trouby 
Při vaření v mikrovlnné troubě s nízkým 
výkonem může být světlo trouby tlumené. Je to 
normální. 

Hromadění páry na dvířkách, 
horký vzduch vycházející z 

větracích otvorů 

Při vaření může z jídla vycházet pára. Většina se 
dostane ven větracími otvory. Část se však 
může hromadit na chladném místě, jako jsou 
dvířka trouby. Je to normální. 

Trouba se náhodně spustila 
bez vloženého jídla. 

Je zakázáno spouštět přístroj, pokud v něm není 
žádné jídlo. Je to velmi nebezpečné. 

 

Problémy Možná příčina Náprava 

Troubu nelze spustit. 

(1) Napájecí kabel není 
pevně zapojen. 

Odpojte zástrčku ze zásuvky. 
Po 10 sekundách jej opět 
zapojte. 

(2) Spálená pojistka nebo 
nefunguje jistič. 

Vyměňte pojistku nebo 
resetujte jistič (opraví 
odborný personál naší 
společnosti). 

(3) Problém se zásuvkou. 
Vyzkoušejte zásuvku s jinými 
elektrickými spotřebiči. 

Trouba se nezahřívá. 
(4) Dvířka nejsou dobře 

zavřená. 
Dobře zavřete dvířka. 
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Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tím, že 
zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným 
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak 
mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. 
Symbol na výrobku označuje, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno 
jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné 

místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena 
v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. 
Podrobnější informace o zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na 
místním městském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde 
jste výrobek zakoupili. 


