Mikrovlnná trouba

Vážený zákazníku,

CZ

upřímně děkujeme za váš nákup. Věříme, že brzy získáte
dostatečný důkaz o tom, že se na naše výrobky můžete
spolehnout. Abychom vám používání našeho spotřebiče usnadnili,
přikládáme tento komplexní návod k použití.
Tyto pokyny vám pomohou při seznamování s vaším novým
přístrojem. Před prvním použitím spotřebiče si je pečlivě pročtěte.
V každém případě zkontrolujte, zda vám spotřebič byl dodán v
nepoškozeném stavu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození
způsobené během přepravy, obraťte se na vašeho prodejce nebo
na regionální sklad, ze kterého byl výrobek dodán. Telefonní číslo
najdete na paragonu nebo na dodacím listu.
Přejeme vám s vaším novým přístrojem pro domácnost hodně
radosti.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních
prostorách, pro ohřívání nápojů a potravin pomocí
elektromagnetické energie.

Návod k použití

Tento návod k použití je určený pro uživatele.
Popisuje spotřebič a jak ho používat. Vztahuje se na různé typy
přístrojů, proto možná narazíte na některé popisy funkcí, které se
vašeho přístroje netýkají.
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Důležitá bezpečnostní upozornění

Nikdy se nedotýkejte povrchů přístrojů pro ohřívání nebo vaření.
Během provozu se budou zahřívat. Udržujte děti v bezpečné
vzdálenosti. Nebezpečí popálení!

Mikrovlnná energie a vysoké napětí! Neodstraňujte kryt.
VAROVÁNÍ! Tento přístroj a jeho přístupné části se během
používání zahřívají. Je třeba dávat pozor na to, abyste se nedotkli
topných prvků. Pokud děti ve věku do 8 let nejsou pod stálým
dozorem, je třeba je udržovat v dostatečném odstupu. Na děti je
třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem
zkušeností a znalostí, mohou spotřebič používat pouze tehdy,
pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat
spotřebič bezpečným způsobem a budou chápat související
nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti smějí
provádět čištění a údržbu, pokud jsou starší 8 let a pod dozorem.
Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí
mladších 8 let.




VÝSTRAHA: Pokud spotřebič pracuje v kombinovaném
režimu, smějí děti troubu používat jenom pod dozorem
dospělých, protože se zahřívá na vysokou teplotu (pouze v
případě modelu s funkcí grilu).
VÝSTRAHA: Jestliže dojde k poškození dvířek nebo jejich
těsnění, nesmí se spotřebič používat tak dlouho, dokud
nebude opraven kvalifikovanou osobou.
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VÝSTRAHA: Pro všechny osoby, které nemají kvalifikaci odborného
opraváře, je velmi nebezpečné provádět servisní práce nebo opravy,
jejichž součástí je odstranění krytu, který poskytuje ochranu před
účinky mikrovlnné energie.
VÝSTRAHA: Tekutiny a ostatní potraviny se nesmějí ohřívat v
uzavřených nádobách, protože ty mohou při ohřívání vybuchnout.
Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
Neodstraňujte nožky trouby ani neblokujte její větrací otvory.
Používejte pouze takové nádobí a kuchyňské potřeby, které jsou pro
použití v mikrovlnné troubě vhodné.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách je
třeba troubu hlídat, protože podobné nádoby mohou vzplanout.
Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a ponechte dvířka trouby uzavřená, aby se
uhasily plameny.
Při ohřevu nápojů je možné, že se bude ohřívaná tekutina ještě
nějaký čas po ukončení ohřevu bouřlivě vařit, a proto je nutné
manipulovat s nádobou, v níž je tekutina, velmi opatrně.
Obsah dětských láhví a sklenic s dětskou výživou se musí
míchat nebo protřepávat a před konzumací je nutné
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v
mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybouchnout, a to i po
ukončení mikrovlnného ohřívání.
Při čištění povrchu dvířek, jejich těsnění nebo vnitřku trouby
používejte houbu nebo měkkou utěrkou napuštěnou pouze mírnými
neabrazivními mýdly nebo mycími přípravky.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky
potravin.
Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu
povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a
případně vést k nebezpečné situaci.
Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba požádat výrobce,
jeho odborného opraváře nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby
šňůru vyměnila, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu.
Nenechávejte napájecí šňůru viset přes hranu stolu nebo pracovní
desky.
Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spínači
nebo k systému dálkového ovládání, v opačném případě hrozí
nebezpečí.
Žárovku uvnitř trouby nikdy nevyměňujte. Vždy ji musí vyměnit
servis společnosti Gorenje.
Nepoužívejte pro čištění spotřebiče parní čističe, vysokotlaké čističe,
ostré předměty, abrazivní čisticí přípravky ani abrazivní houby a
odstraňovače skvrn.
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Bezpečnostní pokyny pro
běžné používání
Níže jsou, stejně jako u všech jiných spotřebičů, uvedena určitá pravidla, která je třeba dodržovat, a
ochranná opatření, aby se zajistil špičkový výkon této trouby:
1. Při používání trouby musí být skleněný podnos, válečková ramena, spojka a válečkové vedení na
svých místech.
2. Nikdy nepoužívejte troubu pro jiné účely než přípravu potravin, například pro sušení šatstva,
papíru nebo jakýchkoliv jiných předmětů, které nejsou potravinami, ani pro zavařování.
3. Nezapínejte troubu, když je prázdná. To by mohlo troubu poškodit.
4. Nepoužívejte vnitřek trouby pro jakékoliv skladování, například listů papíru, kuchařských knih atd.
5. Nikdy neohřívejte potraviny uzavřené blánou, např. vaječný bílek, brambory, kuřecí játra atd.,
aniž byste je předtím několikanásobně propíchli vidličkou.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnějším plášti trouby.
7. Za žádných okolností neodstraňujte žádné části trouby, například nožky, spojku, šrouby atd.
8. Nepřipravujte pokrmy přímo na skleněném podnosu. Pokrm před vložením do trouby umístěte do
vhodné kuchyňské nádoby / na vhodnou kuchyňskou nádobu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V TROUBĚ NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÉ NÁDOBÍ
- Nepoužívejte kovové pánve nebo mísy s kovovými uchy.
- Nepoužívejte nic, co má kovový lem.
- Nepoužívejte na plastových sáčcích drátěné spony potažené papírem.
- Nepoužívejte melaminové mísy, protože obsahují materiál, který pohlcuje mikrovlnnou energii. To
může způsobit, že takové mísy prasknou nebo zuhelnatí, což zpomalí varnou rychlost.
- Nepoužívejte stolní nádobí Centura. Glazura není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.
Uzavřené šálky s rukojetí Corelle-Livingware se nesmějí používat.
- Nikdy pokrmy neohřívejte v nádobách s omezeným otevíráním, například v lahvích s víčkem nebo
v uzavřených lahvích od oleje, protože mohou při ohřívání v mikrovlnné troubě vybouchnout.
- Nepoužívejte na měření teploty masa nebo cukroví běžné teploměry.
- Existují teploměry, které se používají výhradně pro vaření v mikrovlnné troubě. Ty je možné
používat.
9. Nádobí pro mikrovlnné trouby je třeba používat jenom v souladu s pokyny výrobce.
10. Nikdy se nesnažte potraviny v mikrovlnné troubě smažit.
11. Přestože víko nádoby nebude po vyjmutí z trouby na dotek horké, nezapomínejte na to, že
potravina/tekutina uvnitř uvolní po sejmutí víka stejné množství páry a/nebo vystříkne jako při
běžném vaření.
12. Proto je třeba, abyste sami měřili teplotu zejména v případech. kdy připravuje jídlo nebo tekutinu
pro malé děti. Doporučujeme nepojídat pokrm nebo tekutinu přímo z trouby, ale nechat je stát po
několik minut a míchat je, aby se teplo rovnoměrně rozptýlilo.
13. Potraviny obsahující směs tuku a vody, například masový vývar, je vhodné po vypnutí nechat v
troubě ještě asi 30–60 sekund.
Směs se může usadit a nepřekypí ve chvíli, kdy do jídla/tekutiny vložíte lžíci nebo přidáte kostku
vývaru.
14. Při přípravě/vaření jídla mějte na paměti, že existují určité pokrmy, např. vánoční pudinky,
marmelády a mleté maso, které se ohřívají velice rychle. Pro ohřev nebo vaření pokrmů s vysokým
obsahem tuku nebo cukru nepoužívejte plastové nádoby.
15. Kuchyňské nádobí může být horké, protože se do něj přeneslo teplo z ohřívaného pokrmu. To
platí zejména tehdy, když vršek a ucha nádobí pokrývá plastická obalová fólie. Pro manipulaci s
takovým nádobím je třeba použít chňapku.
16. Aby se snížilo nebezpečí požáru uvnitř trouby:
a) Připravované jídlo nezahřívejte nadměrně. Jestliže jsou uvnitř mikrovlnné trouby předměty z
papíru, plastů nebo jiných hořlavých materiálů, které mají vaření usnadnit, na troubu pečlivě
dohlížejte.
b) Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné uzavírací spony.
c) Jestliže mají materiály uvnitř trouby snahu vzplanout, nechte dvířka trouby zavřená a troubu
vypněte nástěnným přepínačem, popř. přerušte napájení na pojistce nebo panelu jištění.
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OVLÁDACÍ PANEL

DISPLEJ
Mikrovlny / Gril / Kombinace
Hmotnost / Čas / Rozmrazování
Minutka / Hodiny
Zastavit / Vymazat
Spustit / +30 s / Potvrdit
Automatická nabídka
Časový spínač
Hmotnost

TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

1. Systém bezpečnostního
zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Prstenec s válečky
4. Skleněný podnos
5. Ovládací panel

Grilovací mřížka
(Používá se pouze u funkce grilu nebo
kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu a
umísťuje se na skleněný podnos.)
A-skleněný podnos; B-zářez pro prstenec (dole); C-pohon
podnosu; D-otočný prstenec
a. Nikdy neumísťujte skleněný podnos dnem vzhůru. Skleněný
podnos by nikdy neměl být zablokovaný.
b. Při vaření se vždy musí používat skleněný podnos i otočný
prstenec.
c. Jídlo i nádoby je nutné při vaření vždy umístit na skleněný
podnos.
d. Pokud se skleněný podnos nebo otočný prstenec poškodí
nebo rozbije, obraťte se na nejbližší autorizované servisní
středisko.
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Provozní pokyny
Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické řízení, s jehož
pomocí můžete lépe nastavit parametry pro vaření podle svých potřeb.
1. Nastavení hodin
Když zapnete mikrovlnnou troubu do zásuvky, zobrazí se na displeji údaj
„0:00" a zazní jednou zvonek.
1) Dvakrát stiskněte tlačítko „ ". Rozbliká se hodnota udávající hodiny.
2) Otočte ovladačem „ " a nastavte hodiny; hodnotu lze upravovat v
intervalu 0–23.
3) Stiskněte tlačítko „ ", rozbliká se hodnota udávající minuty.
4) Otočte ovladačem „ " a nastavte minuty; hodnotu lze upravovat v
intervalu 0–59.
5) Stisknutím tlačítka „ " ukončete nastavení hodin. Rozbliká se znak „:".
Poznámka:
1) Pokud nejsou hodiny nastavené, nebudou při zapnutí do zásuvky
fungovat.
2) Jestliže během nastavování hodin neprovedete během 1 minuty žádný
úkon, mikrovlnná trouba se vrátí automaticky do předchozího stavu.
2. Mikrovlnné vaření
1) Stiskněte jednou tlačítko „ ". Zobrazí se údaj „P100".
2) Stiskněte opakovaně tlačítko „ " nebo otáčejte ovládacím prvkem „ "
a zvolte výkon mikrovlnné trouby. Postupně se budou zobrazovat hodnoty
„P100", „P80", „P50", „P30", „P10".
3) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte nastavení.
4) Otáčením ovládacím prvkem „ " upravte čas vaření. (Nastavený čas
by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
5) Stisknutím tlačítka „ " zahájíte ohřev.
Tabulka výkonu mikrovlnné trouby
Výkon trouby
Displej

100 %
P100

80 %
P80

50 %
P50

30 %
P30

10 %
P10

3. Grilování
1) Stiskněte jednou tlačítko „ ". Zobrazí se údaj „P100".
2) Stiskněte opakovaně tlačítko „ " nebo otáčejte ovládacím prvkem „ "
a zvolte výkon grilu.
3) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte volbu ve chvíli, kdy se na LED displeji
zobrazí hodnota „G".
4) Otáčením ovládacího prvku „ " nastavte čas grilování. (Nastavený čas
by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
5) Stisknutím tlačítka „ " zahájíte ohřev.
Poznámka: Ve chvíli, kdy uběhne polovina doby grilování, zazní dvakrát
výstražný zvuk. Jde o standardní jev. Aby grilování probíhalo lépe, je
vhodné pokrm otočit, zavřít dvířka trouby, a poté
stisknutím tlačítka „ " pokračovat v grilování. V případě, že neprovedete
žádnou akci, bude trouba pokračovat v grilování.
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Provozní pokyny
4. Kombinované vaření
1) Stiskněte jednou tlačítko „ ". Zobrazí se údaj „P100".
2) Stiskněte opakovaně tlačítko „ " nebo otáčejte ovládacím prvkem „ " a
nastavte kombinovaný výkon. Zobrazí se postupně možnosti „C1 (55%microwave+45%grill)" a
„C-2 (36%microwave+64%grill)".
3) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte nastavení.
4) Otáčením ovládacím prvkem „ " upravte čas vaření. (Nastavený čas by
měl být v intervalu 0:05–95:00.)
5) Stisknutím tlačítka „ " zahájíte ohřev.
5. Rychlý ohřev
1) V pohotovostním režimu spustíte tlačítkem „ " ohřev se 100% výkonem
po dobu 30 sekund. Každým stisknutím téhož tlačítka se čas zvýší o 30
sekund. Maximální doba ohřevu
je 95 minut.
2) Stisknutím tlačítka „ " během ohřevu pomocí mikrovln, grilování,
kombinovaného vaření nebo rozmrazování se zvýší nastavený čas.
3) V pohotovostním režimu lze otáčením ovládacího prvku „ " doleva přímo
nastavit čas ohřevu. Po nastavení času spusťte ohřev stisknutím tlačítka „ ".
Výkon mikrovlnné trouby je 100 %.
Poznámka: V režimu automatické nabídky a rozmrazování podle hmotnosti
nelze dobu ohřevu tlačítkem „ " zvýšit.
6. Rozmrazování podle hmotnosti
1) Stiskněte jednou tlačítko „ ". Na displeji se zobrazí údaj „dEF1".
2) Otáčením ovládacím prvkem „ " zvolte hmotnost potravin. Hmotnost lze
nastavit v rozsahu 100–2 000 g.
3) Stisknutím tlačítka „ " spusťte rozmrazování.
7. Rozmrazování podle času
1) Stiskněte dvakrát tlačítko „ ". Na displeji se zobrazí údaj „dEF2".
2) Otáčením ovládacím prvkem „ " upravte čas ohřevu.
3) Stisknutím tlačítka „ " spusťte rozmrazování.
8. Vícefázové vaření
Lze nastavit nejvýše dvě fáze. Pokud je jednou z fází rozmrazování, je
potřeba je nastavit jako první. Po každém kroku zazní zvukové znamení a
spotřebič přejde do další fáze.
Poznámka: Automatickou nabídku nelze nastavit jako jednu z fází.
Příklad: Chcete potraviny 5 minut rozmrazovat a pak vařit 7 minut s 80%
mikrovlnným výkonem.
Postup je následující:
1) Stiskněte dvakrát tlačítko „ ". Na displeji se zobrazí údaj „dEF2".
2) Otáčejte ovládacím prvkem „ " a nastavte čas rozmrazování na 5 minut.
3) Stiskněte jednou tlačítko „ ".
4) Otáčejte ovládacím prvkem „ " a zvolte 80% výkon mikrovln. Na displeji
se zobrazí hodnota „P80".
5) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte nastavení.
6) Otáčením ovládacím prvkem „ " nastavte čas ohřevu na 7 minut.
7) Stisknutím tlačítka „ " zahájíte ohřev.
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9. Kuchyňský časovač
1) Stiskněte tlačítko „ ". Na LED displeji se zobrazí hodnota
00:00
2) Otáčením ovládacího prvku „ " vložte čas. Maximální doba
vaření je 95 minut.
3) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte nastavení.
4) Když doběhne nastavený čas, 5krát zazní zvukové znamení.
Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), na LED
displeji se zobrazí aktuální čas.
Poznámka: Čas na kuchyňském časovači se liší od
24hodinového systému. Kuchyňský časovač slouží jako
minutka.
10. Automatická nabídka
1) V pohotovostním režimu otočte ovládacím prvkem „ "
doprava a zvolte jednu z nabídek „A-1" až „A-8".
2) Stisknutím tlačítka „ " potvrďte zvolenou předvolbu.
3) Otáčením ovládacího prvku „ " nastavte hmotnost potravin.
4) Stisknutím tlačítka „ " zahájíte ohřev.
5) Po skončení ohřevu zazní pětkrát výstražný zvuk.
Automatická nabídka

Nabídka

Hmotnost

Displej

A-1
Pizza

200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (se 450 g vody)
100 g (s 800 g vody)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 šálek (120 ml)
2 šálky (220 ml)
3 šálky (360 ml)
50 g
100 g

200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100

A-2
Maso
A-3
Zelenina
A-4
Těstoviny
A-5
Brambory
A-6
Ryby
A-7
Nápoje
A-8
Popcorn
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11. Dětská pojistka
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy
tlačítko „
". Zazní dlouhý výstražný zvuk, který indikuje, že
spotřebič vstoupil do režimu s dětskou pojistkou. Pokud byly
nastaveny hodiny, zobrazí se na displeji aktuální čas. V
opačném případě se na displeji objeví nápis „
".
Deaktivace pojistky: V režimu se zapnutou pojistkou stiskněte
na 3 sekundy tlačítko „
". Zazní dlouhý výstražný zvuk,
který indikuje, že spotřebič opustil režim dětské pojistky.
12. Zjištění nastavených parametrů
1) V režimu ohřevu pomocí mikrovln, grilování nebo v
kombinovaném režimu stiskněte tlačítko „ ". Na 2–3 sekundy
se zobrazí aktuální výkon.
2) Během ohřevu stiskněte tlačítko „ ". Zobrazí se aktuální
čas. Zůstane na displeji po dobu 2–3 sekund.
13. Další podrobnosti
(1) Při počátečním otočení ovládacího prvku zazní jednou
výstražný zvuk.
(2) Pokud během ohřevu otevřete dvířka trouby, je pro
pokračování vaření nutné stisknout tlačítko „ ".
(3) Jestliže po nastavení programu nestisknete v průběhu 1
minuty tlačítko „ ", zobrazí se aktuální čas a nastavení se
zruší.
(4) Po správném stisknutí tlačítka zazní jednou výstražný zvuk,
při nedostatečném stisku zvuk nezazní.
(5) Po skončení ohřevu zazní pětkrát výstražný zvuk, který vás
upozorňuje, že cyklus vaření je hotov.
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Jak pečovat o svou mikrovlnnou troubu
1. Před čištěním troubu vypněte a vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze stěnové zásuvky.
2. Udržujte vnitřek trouby v čistotě. Pokud jsou stěny trouby
znečištěné přichycenými zbytky potravin nebo rozlitými
tekutinami, otřete je vlhkým hadříkem. Používání agresivních
mycích prostředků nebo abrazivních látek se nedoporučuje.
3. Vnější povrch trouby je třeba čistit vlhkou utěrkou. Aby
nedošlo k poškození provozních částí uvnitř mikrovlnné
trouby, nesmí se do větracích otvorů dostat voda.
4. Dbejte na to, aby nedošlo ke zvlhnutí ovládacího panelu.
Čistěte ho měkkou vlhkou utěrkou. Nepoužívejte mycí
prostředky, abrazivní látky ani na panel nestříkejte čističe ve
spreji.
5. Jestliže se uvnitř nebo kolem dvířek trouby nahromadí pára,
otřete ji měkkou utěrkou. K tomu může dojít, když se
mikrovlnná trouba používá ve vlhkém prostředí, a v žádném
případě to neznamená, že trouba špatně funguje.
6. Občas je nutné vyjmout skleněný podnos a očistit ho.
Podnos umyjte v teplé pěnivé vodě nebo v myčce na nádobí.
7. Otočný prstenec a prostor pro podnos je nutné pravidelně
čistit, aby se zamezilo nadměrnému hluku. Spodní plochu
trouby jednoduše očistěte slabým roztokem čisticího
prostředku, vodou nebo čističem na okna a osušte. Otočný
prstenec můžete vyčistit ve slabé pěnivé vodě nebo v myčce
na nádobí. Výpary z ohřívaných potravin se během
opakovaného používání trouby hromadí, ale nijak neovlivňují
dolní povrch trouby nebo kolečka na prstenci. Jestliže vyjímáte
válečkový kotouč ze dna vnitřní pracovní části trouby za
účelem čištění, je třeba kotouč po vyčištění vrátit přesně na
jeho místo.
8. K odstranění zápachu z trouby umístěte dovnitř šálek vody
s citronovou šťávou a kůrou. Nechte ho vařit v mikrovlnném
režimu po dobu 5 minut a potom vnitřní prostor trouby
důkladně vytřete dosucha měkkou utěrkou.

Životní prostředí

Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného
domovního odpadu, ale předejte ho k recyklaci na oficiálním
sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní
prostředí.

27

Návod k montáži
Instalace

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru za dvířky odstranili
veškerý obalový materiál.
2. Po vybalení troubu zkontrolujte, zda nenese žádné viditelné
stopy poškození, například:
- pokřivená dvířka,
- poškozená dvířka,
- promáčknutí nebo díry v okénku dvířek a deformace mřížky,
- promáčknutí uvnitř trouby.
Jestliže bude viditelná kterákoliv z výše uvedených vad, troubu
NEPOUŽÍVEJTE.
3. Tato mikrovlnná trouba váží zhruba 14 kg a musí být
umístěna na vodorovném povrchu, který bude dostatečně
pevný, aby tuto hmotnost unesl.
4. Troubu je třeba umístit mimo dosah vysoké teploty a páry.
5. NEPOKLÁDEJTE na horní plochu trouby žádné předměty.
6. NEVYJÍMEJTE hřídel pohonu otočného kotouče.
7. Stejně jako v případě každého jiného přístroje, pokud
spotřebič používají děti, je nezbytný důkladný dozor.
8. Dbejte na to, aby napájecí zásuvka byla snadno přístupná,
aby zástrčku bylo možné v případě nouze rychle vyjmout. V
opačném případě musí být možné odpojení zařízení od okruhu
pomocí vypínače. V tomto případě je třeba pamatovat na
stávající ustanovení norem pro bezpečnost elektrických
zařízení. Tento výrobek musí být správně nainstalován
prostřednictvím uzemněné zásuvky s jednofázovým střídavým
proudem (230 V / 50 Hz).
VAROVÁNÍ! TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ!
9. Tato trouba vyžaduje na svém vstupu příkon 1,4 kVA. Při
instalaci trouby se doporučuje konzultovat způsob zapojení se
servisním technikem.
POZOR: Tato trouba je vnitřně chráněna pojistkou 250 V,
10 A.
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Vestavná trouba

Příprava kuchyňské linky

1. Na dno prostoru pro troubu položte šablonu.

29

2. Na dně prostoru pro troubu udělejte značky
podle značek „a" na šabloně.
A středová linka
B podpěra
C šrouby A

3. Vyjměte šablonu ze dna prostoru pro troubu a
upevněte podpěru pomocí šroubů A.

Instalace trouby

4. Vložte troubu do vyhrazeného prostoru
- Ujistěte se, že zadní část trouby zapadla do podpěry.
- Nepoškoďte přívodní kabel.

5. Otevřete dvířka a připevněte troubu k lince skrze
instalační otvor pomocí šroubu (D).
Poté upevněte do instalačního otvoru (E) plastový kryt.
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Technické údaje

Příkon
Výstupní výkon
Výkon grilu
Provozní frekvence
Vnější rozměry
Objem trouby
Hmotnost bez balu
Hladina hluku
Průměr otočného
talíře

230 V~50 Hz,1 250 W
800 W
1 000 W
2 450 MHz
595 mm (Š) x 388 mm (V) x 345 mm H)
20 litrů
Přibližně 15 kg
Lc <58 dB (A)
245 mm

Tento spotřebič je označen v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních
(WEEE/OEEZ).
Tato směrnice je rámcem s celoevropskou
platností pro sběr a recyklaci odpadů z
elektrických a elektronických zařízení.

Rušení rádiových vln

Mikrovlnná trouba může rušit příjem vašeho rádia, televize nebo
podobného zařízení. Pokud dojde k rušení, lze ho odstranit nebo
zeslabit následujícími postupy.
a) Vyčistěte dvířka a utěsněte povrch trouby.
b) Umístěte rádio, televizi atd. co nejdále od mikrovlnné trouby.
c) Pro vaše rádio, televizi atd. použijte správně nainstalovanou
anténu, aby se zvýšila intenzita příjmu signálu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLIV
ZMĚN, KTERÉ NEOVLIVNÍ FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.
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Než zavoláte servis
1. Jestliže trouba nebude vůbec fungovat, na displeji se
neobjeví žádné informace nebo se displej vypne:
a) Zkontrolujte, zda je trouba bezpečně připojená k elektrické
síti. Jestliže není, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10
sekund a zapojte ji zpět bezpečně do zásuvky.
b) Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo k vypnutí
hlavního jističe. Jestliže je vše v pořádku, vyzkoušejte
elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.
2. Jestliže nebude fungovat mikrovlnný ohřev:
a) Zkontrolujte, zda je nastavený časový spínač.
b) Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zajištěná
bezpečnostními zámky. Jinak se mikrovlnná energie do trouby
nedostane.
Jestliže žádné z výše uvedených opatření závadu
neodstraní, obraťte se na nejbližšího autorizovaného
servisního zástupce.
Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve
vnitřních prostorách, pro ohřívání nápojů a potravin
pomocí elektromagnetické energie.
Problém
Troubu nelze spustit.

Možná příčina
Síťový kabel není v
zásuvce.
Přepálená pojistka.
Problém s elektrickou sítí.

Trouba neohřívá.

Dvířka nejsou zavřená.

Skleněný talíř vydává za
provozu hluk.

Znečištěná kolečka a dno
trouby.

Řešení
Vytáhněte kabel ze zásuvky. Po 10
sekundách jej opět zasuňte do zásuvky.
Vyměňte nebo resetujte pojistku.
S pomocí jiného spotřebiče ověřte, že
dodávka elektrické energie je v pořádku.
Zavřete dvířka.
Přečtěte si oddíl „Péče o mikrovlnnou
troubu" a očistěte znečištěné součásti
trouby.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve
vnitřních prostorách, pro ohřívání nápojů a potravin
pomocí elektromagnetické energie.

Záruka a servis
S případnými žádostmi o informace nebo s problémem se
prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti
Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo na centrum péče o
zákazníky najdete na celosvětovém záručním listě). Jestliže se
ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází,
obraťte se na svého místního obchodního zástupce
společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti
Gorenje pro domácí spotřebiče.
Pouze pro osobní použití!
VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE MNOHO
RADOSTI.
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