Návod k obsluze
mikrovlnné trouby

Model: CMW20TNMB

Před instalací a obsluhou trouby si pečlivě přečtěte tento návod.
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SPECIFIKACE
Spotřeba:

230-240 V/50 Hz, 1200 W
(mikrovlnná trouba)

Jmenovitý mikrovlnný výkon:

700 W

Provozní frekvence:

2450 MHz

Vnější rozměry:

262 mm (V) × 452 mm (Š) × 346 mm (H)

Rozměry vnitřní části trouby:

198 mm (V) × 315 mm (Š) × 297 mm (H)

Objem trouby:

Kompaktní 20 litrů

Čistá hmotnost:

Přibližně 10,8 kg

OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ
MOŽNÉMU VYSTAVENÍ
NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ
ENERGII
1.

Nepokoušejte se používat tuto troubu s otevřenými dvířky, protože provoz s
otevřenými dvířky může mít za následek škodlivé vystavení mikrovlnné energii.
Je důležité, abyste neporazili bezpečnostní zámky ani s nimi nemanipulovali.

2.

Mezi přední stěnu trouby a dvířka neumisťujte žádné předměty, ani nedovolte,
aby se na těsnících plochách hromadila špína nebo zbytky čisticího prostředku.

3.

Pokud je trouba poškozená, nepoužívejte ji. Je velmi důležité, aby se dvířka
trouby správně zavírala a aby nedošlo k poškození

4.

a.

Dveře (ohnuté),

b.

Závěsy a západky (prasklé nebo uvolněné),

c.

Těsnění dvířek a těsnící plochy.

Troubu by neměl seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný
servisní personál.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
Při používání elektrického spotřebiče je třeba dodržovat základní bezpečnostní
opatření, včetně následujících:
UPOZORNĚNÍ! Pro snížení rizika popálenin, úrazu elektrickým proudem, požáru,
zranění osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii:
1.
Tento spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v
návodu. V tomto spotřebiči nepoužívejte korozivní chemikálie ani páry. Tento
typ trouby je speciálně určen k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určen
pro průmyslové nebo laboratorní použití.
2.
Neprovozujte troubu, pokud je prázdná.
3.
Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud
nepracuje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl. Pokud je napájecí
kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
4.
UPOZORNĚNÍ! Děti smí používat troubu bez dozoru pouze tehdy, pokud jim
byly poskytnuty odpovídající pokyny, aby mohly troubu používat bezpečným
způsobem a pochopily nebezpečí spojené s nesprávným použitím.
5.
Pro snížení rizika požáru uvnitř trouby:
 Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte
troubu kvůli možnosti vznícení.
 Před vložením sáčku do trouby odstraňte z papíru nebo plastových sáčků
drátěné uzávěry.
 Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte spotřebič a zástrčku vytáhněte ze
zásuvky, dvířka nechte otevřená a případný oheň uhaste.
 Nepoužívejte vnitřní prostor trouby pro skladování. Nenechávejte uvnitř
papírové výrobky, kuchyňské náčiní nebo potraviny, pokud nejsou
používány.
 Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídla a nápojů. Sušení potravin nebo
oděvů a zahřívání nahřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých látek
apod. může vést k nebezpečí zranění, vznícení nebo požáru.
6.
UPOZORNĚNÍ! Tekutiny nebo jiné potraviny nesmí být zahřívány v uzavřených
nádobách, protože mohou explodovat.
7.
Mikrovlnné ohřívání nápojů může vést k jejich opožděnému bublajícímu vaření,
proto při manipulaci s těmito nápoji dbejte zvýšené opatrnosti.
8.
Jídlo v troubě nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a kuchyňské
potřeby a dokonce může způsobit popáleniny kůže.

3

3

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve spotřebiči
ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
Potraviny s tvrdou kůrou před vařením propíchněte, např. brambory, dýně,
jablka a kaštany.
Obsah kojeneckých lahví a lahviček s dětskou výživou je třeba před použitím
promíchat nebo s nimi zatřepat, abyste tak předešli popáleninám.
Náčiní na vaření se mohou zahřát v důsledku tepla přenášeného z ohřívaného
jídla. Pro manipulaci s náčiním mohou být zapotřebí kuchyňské chňapky.
Kuchyňské náčiní je třeba zkontrolovat, aby se zajistilo, že je vhodné k použití v
mikrovlnných troubách.
UPOZORNĚNÍ! Je nebezpečné pro kohokoli jiného než kvalifikovaného
opraváře provádět jakýkoli servis nebo opravy, které zahrnují demontáž krytu,
který ochraňuje proti expozici mikrovlnné energii.
Tento výrobek patří do skupiny 2 třídy B zařízení ISM. Definice skupiny 2, která
zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká a lékařská), v nichž se
záměrně vytváří a/nebo používá radiofrekvenční energie ve formě
elektromagnetického záření pro úpravu materiálu, a zařízení pro jiskrovou
erozi. Zařízení třídy B je zařízení vhodné pro použití v domácnostech a v
zařízeních přímo připojených k síti nízkého napětí, která zásobuje budovy
používané pro domácí účely.
Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost
nebo nebyly touto osobou poučeny ohledně používání spotřebiče.
Děti by měly být dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
Mikrovlnná trouba se používá pouze jako volně stojící.
UPOZORNĚNÍ! Neinstalujte troubu na horní panel sporáku ani jiné zařízení
vydávající teplo. Pokud byla nainstalována, mohla by se poškodit a záruka by
byla zrušena.
Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni.
UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají
na vysokou teplotu.
UPOZORNĚNÍ! Přístupné části se mohou během používání zahřát. Malé děti
by měly být drženy v dostatečné vzdálenosti.
Během používání se spotřebiče zahřejí. Dávejte pozor, abyste se nedotkli
topných prvků ploténky a na pečení uvnitř trouby.
Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.
Spotřebič musí být umístěn u stěny.
Spotřebič nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
nebyly pod dohledem nebo poučeny.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, trouba
nesmí být v provozu, dokud ji neopraví kvalifikovaná osoba.
Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo
samostatného systému dálkového ovládání.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro použití v domácnosti a ne pro komerční
použití.
Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách,
protože zajišťuje minimální vzdálenost od stěny pro cirkulaci vzduchu.
Před přesunem spotřebiče zajistěte otočný talíř, abyste předešli jeho
poškození.
POZOR! Je nebezpečné, jestliže spotřebič opravuje nebo servisuje osoba,
která není specialistou, protože za těchto okolností je třeba odstranit kryt, který
zajišťuje ochranu před mikrovlnným zářením. To platí i pro výměnu napájecího
kabelu nebo osvětlení. Spotřebič v těchto případech odešlete do našeho
servisního střediska.
Mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, vaření a vaření v páře.
Při vybírání jakéhokoli zahřátého jídla používejte rukavice.
Pozor! Při otevírání víček nebo balicí fólie unikne pára.
Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
případně byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí možným
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu uživatele
nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
Pokud ze spotřebiče vychází kouř, vypněte nebo odpojte jej a nechte dvířka
zavřená, aby se případné plameny uhasily.

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
1.
2.

3.
4.

Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli veškerý obalový materiál.
VAROVÁNÍ: UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda není trouba nějakým způsobem
poškozená, například zda nejsou nevyrovnaná nebo zkřivená dvířka,
poškozené nebo uvolněné dveřní závěsy, západky a ozuby uvnitř trouby nebo
na dvířkách. Pokud dojde k poškození, troubu nepoužívejte a kontaktujte
kvalifikovaný servisní personál.
Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, aby
udržela svou hmotnost a nejtěžší potraviny, které mohou být v troubě vařeny.
Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí
nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
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5.

6.
7.
8.
9.

Pro správnou funkci musí mít trouba dostatečný průtok vzduchu. Nad troubou
ponechte 20 cm prostoru, vzadu 10 cm a po obou stranách 5 cm. Nezakrývejte
ani neblokujte žádné otvory na spotřebiči. Neodstraňujte nožky.
Nepoužívejte troubu, jestliže skleněný talíř, válečkový prstenec, podpěra a
hřídel nejsou na svém řádném místě.
Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a není umístěn pod troubou ani
na horkém nebo ostrém povrchu.
Zásuvka musí být snadno přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze snadno
odpojit.
Nepoužívejte troubu venku.

RÁDIOVÉ RUŠENÍ
Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rádia, televize nebo podobného
zařízení. Pokud dojde k rušení, může být sníženo nebo eliminováno následujícími
opatřeními:
1.
Vyčistěte dvířka a těsnící povrch trouby.
2.
Přesměrujte přijímací anténu rádia nebo televize.
3.
Přemístěte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač.
4.
Přesuňte mikrovlnnou troubu od přijímače.
5.
Zapojte napájecí kabel počítače do jiné zásuvky tak, aby počítač a přijímač byly
připojeny k různým větvím obvodu.

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ
TROUBĚ
1.
2.
3.
4.
5.

Opatrně připravte jídlo. Nejsilnější oblasti umístěte směrem k vnější straně
nádoby.
Sledujte dobu přípravy pokrmu. Vařte co nejkratší dobu a podle potřeby přidejte
další. Hodně převařené jídlo může kouřit nebo se i vznítit.
Během vaření zakryjte jídlo. Kryty zabraňují stříkání a pomáhají rovnoměrnému
vaření jídla.
Během vaření s mikrovlnami jídlo jako kuře a hamburgery ke zrychlení vaření
obraťte. Velké kusy, jako jsou pečeně, musí být otočeny alespoň jednou.
Jídlo jako masové kuličky uprostřed vaření promíchejte tak, aby se kuličky
zdola dostaly nahoru a kuličky ze středu talíře na okraj.
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POKYNY K UZEMNĚNÍ
Tento spotřebič musí být uzemněn. Tato trouba je vybavena kabelem se zemnicím
vodičem se zemnicí zástrčkou. Musí být zapojen do zásuvky, která je správně
nainstalována a uzemněna. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko
úderu elektrickým proudem poskytnutím drátu, po kterém může odtéci elektrický
proud. Doporučuje se, aby byl zajištěn samostatný okruh sloužící pouze troubě.
Použití vysokého napětí je nebezpečné a může mít za následek požár nebo jinou
nehodu způsobující poškození trouby.
UPOZORNĚNÍ! Nesprávné použití uzemňovací zástrčky může vést k riziku úrazu
elektrickým proudem.
Poznámka:
1.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických pokynů, poraďte
se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
2.
Výrobce ani prodejce nemohou nést žádnou odpovědnost za poškození trouby
nebo zranění osob v důsledku nedodržení postupů elektrického připojení.
Dráty v tomto hlavním kabelu jsou barevné podle následujícího kódu:
Zelená a žlutá = UZEMNĚNÍ
Modrá = NEUTRÁL
Hnědá = FÁZE

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
Pokud trouba nefunguje:
1.

Zkontrolujte, zda je trouba bezpečně zapojena do sítě. Pokud ne, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a znovu ji bezpečně zapojte.

2.

Zkontrolujte, zda není spálená pojistka obvodu nebo zda není vypnutý hlavní
jistič. Pokud se zdá, že fungují správně, otestujte zásuvku jiným spotřebičem.
Zkontrolujte, zda je ovládací panel správně naprogramován a zda je nastaven
časovač.
Zkontrolujte, zda jsou dveře bezpečně zavřené a zda je zajištěn bezpečnostní
zámek dveří. V opačném případě nebude mikrovlnná energie do trouby proudit.

3.
4.

POKUD NIC Z VÝŠE UVEDENÉHO NEVYŘEŠÍ PROBLÉM, OBRAŤTE SE NA
KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESNAŽTE SE TROUBU UPRAVOVAT ANI
OPRAVOVAT SAMI.
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PRŮVODCE NÁDOBÍM
1.

2.
3.

4.
5.

Mikrovlny nemohou procházet kovem. Používejte pouze nádobí vhodné pro
použití v mikrovlnných troubách. Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné
troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud
výrobce uvede velikost a tvar kovových nádob vhodných pro vaření v
mikrovlnné troubě.
Mikrovlny nemohou procházet kovem, nepoužívejte proto kovové nádobí nebo
talíře s kovovým okrajem.
Při vaření s mikrovlnami nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, mohou
totiž obsahovat malé úlomky kovu, které by mohly při použití v troubě způsobit
jiskření i požár.
Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových
nebo obdélníkových se může jídlo v rozích přehřívat.
Úzké pásky hliníkové fólie lze použít k zabránění přehřátí exponovaných ploch.
Ale buďte opatrní, nepoužívejte příliš mnoho a udržujte vzdálenost 2,54 cm
mezi fólií a stěnou.

Níže uvedený seznam je obecným návodem, který vám pomůže vybrat správné
nádobí.
NÁDOBÍ

MIKROVLNY

Tepelně odolné sklo

Ano

Sklo, které není tepelně odolné

Ne

Tepelně odolná keramika

Ano

Plastové nádobí bezpečné pro mikrovlnnou troubu

Ano

Kuchyňský papír

Ano

Kovový talíř

Ne

Kovový stojan

Ne

Hliníkové fólie a fóliové obaly

Ne
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NÁZVY ČÁSTÍ
1. Systém bezpečnostního zámku
dvířek
2. OKÉNKO TROUBY
3. Hřídel
4. Válečkový prstenec
5. Ovládací panel
6. Průvodce vlnami
(Neodstraňujte slídovou
destičku zakrývající vlnovod)
7. Skleněný talíř
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OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel se skládá ze dvou funkčních
ovladačů. Jeden je knoflík časovače a druhý
knoflík výkonu.

VOLIČ VÝKONU/ČINNOSTI
Pomocí tohoto ovládacího knoflíku můžete
zvolit stupeň výkonu vaření. Je to první krok k
zahájení vaření.

KNOFLÍK ČASOVAČE
Nabízí vizuální nastavení času, kdy si snadno
otočením palce zvolíte požadovanou dobu
vaření až do 30 minut na jednu varnou relaci.
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
Pro čistě mikrovlnné vaření je k dispozici šest
úrovní výkonu, z nichž si můžete vybrat tu,
která je pro danou práci nejvhodnější.
Úroveň výkonu se zvyšuje otáčením knoflíku ve
směru hodinových ručiček. Úrovně výkonu lze
rozdělit takto:

výstupní výkon

Popis

1

700 W

VYSOKÁ

2

600 W

M.HIGH

3

500 W

MED

4

350 W

M.LOW

5

ROZMRAZOVÁNÍ

6

150 W
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NÍZKÁ

PROVOZ
Zahájení vaření,
1.

Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.

2.

Otočením voliče výkonu zvolte úroveň výkonu.

3.

Pomocí knoflíku časovače nastavte dobu vaření

POZNÁMKA:
Jakmile se časovač zapne, trouba začne péct.
Při volbě času kratšího než 2 minuty otočte časovač za 2 minuty a poté se vraťte na
správný čas.
POZOR: VŽDY VRAŤTE ČASOVAČ DO NULOVÉ POLOHY, pokud je jídlo vyjmuto
z trouby před uplynutím nastavené doby pečení nebo když se trouba nepoužívá.
Chcete-li troubu během pečení zastavit, stiskněte tlačítko pro uvolnění dvířek nebo
dvířka otevřete za rukojeť.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Před čištěním troubu vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Udržujte vnitřek trouby čistý. Vystříknuté jídlo nebo rozlité tekutiny stačí setřít
vlhkým hadříkem. Pokud je trouba velmi znečištěna, je možné použít i jemný
čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje a jiné drsné čisticí prostředky, protože
mohou způsobit skvrny, šmouhy nebo zmatnění povrchu dveří.
Vnější povrchy by se měly čistit vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození
vnitřních stěn mikrovlnné trouby, dbejte na to, aby se do průduchů nedostala
voda.
Vlhkým hadříkem často otírejte dvířka a okénko po obou stranách, těsnění
dvířek a přilehlé části, abyste odstranili všechny stříkance a rozlití jídel.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek.
Parní čistič se nepoužívá.
Nedovolte, aby se ovládací panel namočil. Vyčistěte měkkým, vlhkým
hadříkem. Při čištění ovládacího panelu nechte otevřená dvířka trouby, aby
nedošlo k náhodnému zapnutí trouby.
Pokud se pára nahromadí uvnitř nebo kolem dvířek trouby, otřete ji měkkým
hadříkem. K tomu může dojít, pokud je mikrovlnná trouba provozována při
vysoké vlhkosti. Je to běžný jev.
Občas je nutné vyjmout skleněný talíř a vyčistit jej. Umyjte talíř v teplé mýdlové
vodě nebo v myčce.
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9.

10.

11.
12.

13.

Válečkový prstenec a dno trouby je třeba pravidelně čistit, aby nedocházelo k
nadměrnému hluku. Jednoduše otřete dno trouby jemným čisticím
prostředkem. Válečkový kroužek lze mýt v mírně vlažné vodě nebo v myčce
nádobí. Při odstraňování kroužku válce z podlahy dutiny kvůli čištění se
ujistěte, že je vyměněn ve správné poloze.
Zápach z trouby odstraníte tak, že v hluboké misce smícháte šálek vody se
šťávou a kůrou z jednoho citronu a necháte 5 minut působit v mikrovlnné
troubě. Důkladně ji otřete a vysušte měkkým hadříkem.
Pokud je nutné světlo trouby vyměnit, obraťte se na prodejce, aby vám ho
vyměnil.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat z ní případné usazeniny
potravin. Neudržování trouby v čistém stavu by mohlo vést ke zhoršení
povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést
k nebezpečnému.
Tento spotřebič nevyhazujte do domácího odpadu. Měl by být zlikvidován ve
speciálním sběrném dvoře, který zřídila obec.
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Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních z roku 2013, která se týká elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
OEEZ obsahuje znečišťující látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) i základní
prvky (které lze znovu použít). Je důležité, aby OEEZ prošel specifickými úpravami, a znečišťující
látky tak byly správně odstraněny a zlikvidovány, a aby byly obnoveny všechny materiály. Jednotlivci
mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se OEEZ nestal zátěží pro životní prostředí. Je
nezbytné dodržovat několik základních pravidel:
- OEEZ se nesmí likvidovat jako domovní odpad;
- OEEZ by měl být odvezen do vyhrazených sběrných oblastí spravovaných městskou radou nebo registrovanou
společností.
V případě objemného OEEZ mohou být v mnoha zemích k dispozici sběry z domácností. Při zakoupení nového
spotřebiče lze vrátit starý spotřebič prodejci, který je povinen jej jednorázově bezplatně přijmout, pokud je spotřebič
obdobného typu a má stejné funkce jako zakoupený spotřebič.

