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Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt.
Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci 
kuchyňských zařízení. Jistě se brzy sami přesvědčíte, že dokonalé tvary a moderní vzhled 
Vaší mikrovlnné trouby Brandt výborně doplňují vybavení Vaší kuchyně. Mikrovlnné trouby 
Brandt jsou snadno ovladatelné a spolehlivé.

Brandt vyrábí i další spotřebiče pro Vaši domácnost, jako jsou např. varné desky, trouby, 
digestoře, vestavné myčky nádobí a lednice. K Vaší troubě existují odpovídající modely 
těchto výrobků. Vynaložili jsme největší možné úsilí, abychom uspokojili Vaše požadavky. 
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace je Vám k dispozici naše zákaznické 
oddělení. (Bližší informace na zadní straně návodu.)

Brandt vždy stál v čele vývoje nových produktů a snaží se usnadnit každodenní život tím, 
že dodává na trh stále výkonnější výrobky. Výrobky Brandt se vyznačují snadným použitím, 
jsou atraktivní, spolehlivé a šetrné k životnímu prostředí.

Váš Brandt
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 Důležité upozornění
 Uschovejte si tento návod pro další 
použití. V případě odprodeje spotřebiče 
dalšímu uživateli zajistěte, aby nový maji-
tel obdržel také tento návod k obsluze. 
Seznamte se s návodem k obsluze ještě před 
instalací a prvním použitím. Tento návod 
byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti 
a vašich blízkých. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

-   Tento spotřebič je určen výhradně pro 
domácí použití jako rozmrazování, ohří-
vání nebo vaření jídla. Výrobce nenese 
odpovědnost za závady vzniklé nevhod-
ným používáním spotřebiče.

-   Ujistěte se, že nádobí, které používáte je 
vhodné také pro použití v mikrovlnných 
troubách. 

-   Abyste se vyhnuli poškození Vaší mik-
rovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet 
prázdnou nebo bez otočného talíře.

-   Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systé-
mem Vaší mikrovlnné trouby; může to 
způsobit poškození, které by vyžadovalo 
opravu oprávněného technika.

-   Pro zajištění správné funkčnosti je třeba 
pravidelně kontrolovat těsnění a rám 
dvířek. V případě poškození těchto částí 
spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej 
zkontrolovat autorizovaným servisem. 

-   Při ohřívání pokrmů v plastových nebo 
papírových nádobách kontrolujte pří-
pravu, protože tyto nádoby mohou být 
způsobit vznícení. 

 -   U mikrovlnného ohřevu není vhodné 
používat kovové předměty, vidličky, 
lžíce, nože, kovové drátky nebo svorky na 
sáčcích s jídlem.

U jídla pro kojence a děti je nutné před 
ohříváním láhví pro kojence odstranit 
dudlík, protřepat obsah a před krmením 
vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři 
nebo zevní straně ruky.- Promíchat a ověřit 
teplotu dětského jídla před podáváním, aby 
nedošlo k popálení. 

Varování: Nedovolte dětem používat mik-
rovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou 
důkladně poučeny o správném používání a 
nebezpečí nevhodného zacházení.

-   Při vyjímání pokrmů z trouby doporuču-
jeme použít kuchyňské rukavice. Některé 
nádoby absorbují teplo potravin, a proto 
jsou velmi horké. 

-   Tekutiny a jiné potraviny nesmí být 
ohřívány v zcela uzavřených nádobách, 
mohou explodovat. 

-   Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v 
mikrovlnné troubě je zakázané. Může 
dojít k jejich roztržení, což může způsobit 
znečištění, popálení nebo nenapravitelné 
škody.

-   Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě 
může způsobit okamžité a/nebo zpož-
děné bublání, proto dbejte opatrnosti přu 
jejich vyjímání. 

-   Při ohřívání malého množství (jeden 
párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s 
vodou vedle jídla. 

-   Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat 
nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli tako-
vým případům, nikdy nepoužívejte stejná 
časová nastavení jako u tradiční trouby.

-   Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby 
zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny 
nebo jej vypněte.

DŮLEŽITÉ POKYNY 



PRINCIP PŘÍPRAVY

Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektro-
magnetické vlny, které se obvykle vyskytují 
v přírodě ve formě radioelektrických vln, 
světla nebo infračervených paprsků. Běžná 
frekvence je 2450 MHz. 
Jejich charakteristika: 
•   Jsou odrážené kovem
•  Pronikají dalšími materiály
•  Jsou absorbovány vodou, tukem a mole-

kulami cukru 

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich 
molekuly začnou rychle pohybovat, co 
způsobuje ohřev. 

Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 
2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro 
pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při 
tradiční přípravě.

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. 
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů 
Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou 
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny 
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze 
odevzdat do sběren starého papíru. Obal 
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren 
(PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému 
zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte 
prostřednictvím k tomu určených recyklačních 
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně 
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpo-
jení napájecího přívodu od elektrické sítě 
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. 
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o 
recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály těchto spotřebičů jsou 
recyklovatelné. Proto je odevzdejte k recyklaci 
a přispějte tak k ochraně životního prostředí. 
Uložte je do veřejných kontejnerů, které jsou 
k tomuto účelu určeny.
Váš spotřebič rovněž obsahuje velké množství 
recyklovatelných materiálů. 

Uvedený symbol recyklace udává, že 
tento výrobek nepatři do komunál-
ního odpadu. Recyklace elektrických 
spotřebičů zajišťovaná výrobcem je

realizována za optimálních podmínek 
v souladu se  směrnice evropských norem 
2002/96/CE o odpadech z elektrického a elek-
tronického zařízení. Podrobnější informace o 
sběrných místech pro recyklaci použitých spo-
třebičů zjistíte u příslušného místního úřadu, 
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo 
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Děkujeme vám za vaši spolupráci při ochraně 
životního prostředí.

5DŮLEŽITÉ POKYNY 
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PŘED PŘIPOjENÍm

 Upozornění 
 Ujistěte se, že spotřebič nebyl během 
převozu poškozen (deformované těsnění 
nebo dvířka, atd….). V případě, že zpozo-
rujete jakékoli poškození ihned kontaktujte 
vašeho prodejce.  

ELEKTRICKÉ PŘIPOjENÍ 

Ujistěte se, že:
-   Vaše elektrická instalace poskytuje 

po stačující elektrické napětí. 
-   Pokud zjistíte snížené napětí, poraďte se 

s odborníkem. 
-   Elektrické dráty jsou v dobré kondici. 
-   Průměr el. drátů musí odpovídat poža-

davkům instalace. 
-   Vaše instalace je chráněna 16A tepelnou 

pojistkou. 
V př ípadě pochybností  poraďte se s 
od borníkem. 

Elektronické připojení je třeba provést před 
umístěním spotřebiče do niky. 

Správným za budováním musí být zajištěna 
bezpečnost. Během instalace a údržby musí 
být přístroj vypnutý a odpojený z elektřiny. 

Elektrická instalace a připojení musí být při-
praveny před vložením trouby do vestavby.

Trouba musí být připojena schváleným tří-
žilovým kabelem (fáze, nula a  ochran ný 
vodič) s vodiči o průřezu 1,5 mm2. Ten je 
zakončen jednofázovou zástrčkou se 3 
kontakty (fáze, nula a  ochranný ) a přes 
ni připojen k jednofázové střídavé síti 220-240 
V. Pokud není trouba připojena přes zásuvku, 
je nutno ji připojit přes vypínač, odpojující 
všechny póly, se vzdáleností kontaktů při 
vypnutí min. 3 mm. Ochran ný vodič (zeleno-
žlutý) musí být připojen ke svorce  na 
troubě a k uzemňovací svorce vypínače.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Pokud je trouba připojena přes zásuvku, 
musí být tato zásuvka přístupná i po montáži 
trouby do vestavby.

Nulovací vodič (modrý) trouby musí být 
připojen k nulovacímu vodiči sítě.

 Upozornění!
 Za škody nebo zranění vzniklé v 
důsledku špatného připojení dovozce 
nenese zodpo vědnost. V případě zjištění 
poruchy vypněte spotřebič nebo odpojte 
kabel ze sítě. 



VESTAVBA

Troubu lze instalovat pod pracovní deskou nebo do svisle do sloupce podle rozměrů pro 
ve stavbu (viz. obr. 2). 

Po přesunutí spotřebiče z chladného prostředí přístroj ihned nezapojujte, protože kondenzace 
může způsobit poruchu. 

7INSTALACE SPOTŘEBIČE
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POPIS SPOTŘEBIČE

Obr. 03

C

D

A

B

POPIS SPOTŘEBIČE

A) Ovládací panel
B) Vnitřní prostor
C) Otočný talíř
D) Madlo

Otočný talíř
Umožňuje ohřívání jídla bez nutnosti další 
obsluhy.  
Otáčí se v obou směrech. V případě, že se 
neotáčí, zkontrolujte zda všechny součásti 
jsou správně umístěné. 
Neotáčejte jej ručně, můžete tím poškodit 
hnací systém. 
Může být použit jako nádobí. Při jeho vyjímání 
použijte přístupové zóny.

Ovládač
Pohání otočný talíř (obr.04)

Kolečka podstavce
Kolečka musí být namontována ve správném 
směru (Obr.04). V případě problému s otá-

čením ujistěte se, že mezi kolečky není jiný 
nežádoucí materiál.

Obr. 04



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rošt
Je vhodný pro toastování, pečení a grilování. 
Tento rošt nesmí být v žádném případě 
použit, stejně jako i další kovové nádoby, 
při mikrovlnném ohřevu, kombinaci grilu-
+mikrovlnného ohřevu nebo ventilátoru a 
mikrovlnného ohřevu. 
- Nicméně pro ohřátí můžete použít hliníko-
vou krabičku pokud ji odizolujete od roštu 
talířem. 

Boční lišty (obr.06)
2 boční lišty umožňují použití roštu ve třech 
patrech. 

Zvolte si jednu ze tří pozic podle způsobu 
přípravy a typu pokrmu (obr. 07/08).
Pro funkci Gril nebo Gril + Mikrovlny použijte 
rošt na 1 patře pro silné potraviny a 3 patro 
pro tenčí, např. klobásy. 

Při použití funkce pečení nebo pečení + 
mikrovlny vložte pokrm na patro 1 nebo 2 
podle velikosti nádoby. 

9POPIS SPOTŘEBIČE

Obr. 06

Obr. 07

Obr. 08

Obr. 05
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OVLÁDACÍ PANEL

FEDCBAObr. 09

A) Volič Autoprogramu – umožňuje zvolit automatickou funkci přípravy a druh 
jídla

B) Tlačítko START/STOP – umožňuje spustit program, pozastavit nebo ukončit 
program v jeho průběhu

C a D)  Tlačítka „-/+“  - umožňují nastavit čas, délku programu, váhu pokrmu, zaznamenat 
program a teplotu u programů s využitím ventilátoru (pečení). Přidržením tlačítek 
současně zastavíte otáčení talíře, což vám umožní použít i větší nádoby.

E) Tlačítko MEMO – umožňuje spustit zaznamenaný a uložený program. Pokud 
přidržíte tlačítko na pět sekund získáte přístup k nastavení ČASU.  

F) Volič funkcí – umožňuje zvolit požadovaný program. 

POPIS SPOTŘEBIČE
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DISPLEj

MIKROVLNY

GRIL

OHŘEV

OTOČNÝ TALÍŘ

ČAS/NAPROGRAMOVANÝ ČAS

AUTOPROGRAMY

SPEED DEFROST

TEPLOTA OHŘEVU 

VÝKON MIKROVLN
VÁHA POKRMU
PAMĚŤ 1/2/3
DĚTSKÁ POJISTKA

A

H

Obr. 12

E F G

I

DCB

Během programování vás provází různými nastaveními:
Čas, délka programu, mikrovlnný výkon (Watt), váha pokrmu (gramy), zastavení otáčení talíře, 
Automatické programy

Zobrazení symbolů podle zvolené funkce: 

ČASOVAČ  

Můžete naprogramovat také časovač

Programování Displej
Otočte volič do pozice 0

Stiskněte tlačítko +/- pro nastavení požadovaného času, 
např. 10 min

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP.

Přístroj začne odpočítávat čas.

Odpočítávání je ukončeno zvukovým signálem – 3 pípnutí. 

Pro zrušení časovače přidržte tlačítko START/STOP na 2 
sekundy. 

POPIS SPOTŘEBIČE



NASTAVENÍ A ZmĚNA ČASU

Po připojení spotřebiče nebo po delším přerušení proudu bude na displeji problikávat údaj 12:00. 

Nastavení času Displej

   

Stiskněte tlačítko +/- pro nastavení času, např. 6:30

Potvrďte stisknutím tlačítko MEMO.

Správné nastavení bude potvrzeno pípnutím.

Změna času Displej 

  

  

Stiskněte a přidržte tlačítko MEMO na 5 sekund. 
Zobrazený časový údaj problikává. 

Nastavte nový čas (např. 7:30) pomocí tlačítek +/-.

Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka MEMO.

Správné nastavení bude potvrzeno pípnutím.

 Poznámka 
 Pokud nepotvrdíte nastavení tlačítkem MEMO, čas nebude nastaven. 
Přístroj je vybaven funkci paměti, takže čas bude zobrazen po dobu jednoho dne i v případě 
vypnutí proudu. 

ZASTAVENÍ OTÁČENÍ TALÍŘE

V případě, že použijete větší nádobu nebo jiných rozměrů můžete zastavit otáčení talíře před 
nebo během programu. 

Poznámka
Otáčení talíře není možno vypnout při funkci automatického odmrazování.

Programování Displej 
Stiskněte současně tlačítka + a -; symbol talíře se změní.

Pro zrušení této funkce zopakujte stejný postup. 

13POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY



14

PROGRAmOVÁNÍ

Váš přístroj je vestavěný a na displeji je zobrazen aktuální čas.
Pomocí madla otevřete dvířka.  Umístěte dovnitř pokrm a dvířka zavřete. 
Pokud dvířka nejsou správně dovřená přístroj nebude fungovat. 

Otevření dvířek během přípravy nezpůsobí zrušení programu, pouze jej poza-
staví. Pro restartování dvířka opět zavřete a stiskněte tlačítko START/STOP. 

Pokud se nastavený program nespustí ani po minutě, budete upozornění 3krát 
pípnutím a vyzváni ke spuštění programu nebo k změně nastavení. V případě, 
že po minutě neupřesníte nastavení, bude toto zrušeno. 

Pro přerušení programu stiskněte tlačítko START/STOP při zavřených dvířkách. 

Program zrušíte otevřením dvířek a stisknutím tlačítka START/STOP nebo přidr-
žením tlačítka STOP na 2 sekundy při zavřených dvířkách. 

Pro nastavení dalšího programu po ukončení prvního je nutno otevřít a zavřít 
dvířka. 

Konec programu je vždy doprovázen audio signálem (trouba 3krát pípne) a na 
displeji se zobrazí aktuální čas. 

V případě, že jsou dvířka po delší dobu otevřená světlo se vypne automaticky 
po 10 minutách. 

Pro zamezení vlhkosti přístroj je vybaven funkci ventilátoru. Ventilátor pokračuje 
chodem po ukončení programu. Zastaví se automaticky.

POUŽITÍ jEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ 

VÝKON POUŽITÍ

1000 W / 900 W
Rychlé ohřátí nápojů, vody a pokrmů obsahujících velké množství 
tekutin. 
Vaření pokrmů s velkým obsahem vody (polévky, omáčky, rajčata…).

800 W / 700 W Příprava čerstvé nebo zmražené zeleniny.

600 W Rozpouštění čokolády.

500 W
Příprava ryb a mořských plodů. Ohřívání ve dvou patrech. 
Vaření fazolí při nízkém výkonu. Ohřívání nebo příprava jemných 
potravin na bázi vajíček. 

400 W / 300 W Příprava mléčných produktů, džemů při nízké teplotě. 

200 W Ruční rozmrazování . zjemnění másla, zmrzliny. 

100 W Rozmrazení těstovin s krémovou omáčkou. 

Výkon mikrovln: 1000 W 

POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY



FUNKCE mIKROVLNY

Okamžité nastavení výkonu 1000W Displej

 

Otočte voličem funkcí do pozice MAX VÝKONU MIKROVLN. 
Rozsvítí se displej, na displeji se zobrazí 1000 W. 

Časový údaj začne problikávat. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení délky programu, 
např. 10 minut. 

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se 
zapne a spustí se nastavený program.  

Programování pomocí nastavení výkonu Displej 

 

Otočte voličem funkcí do pozice VARIABILNÍ NASTAVENÍ 
MIKROVLN. Na displeji bude problikávat Max. výkon 
1000 W. 

Stiskněte tlačítko +/- pro snížení výkonu, např. na 500 W. 
potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP; začne 
problikávat hodinový údaj. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení délky programu, 
např. 10 minut. 

Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba 
se zapne a spustí se nastavený program.  

 Poznámka 
 Pokud otevřete dvířka během přípravy, trouba se zastaví a na displeji bude problikávat 
zbývající čas. Pro pokračování v programu zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/STOP. 
Délku cyklu můžete kdykoli přizpůsobit pomocí tlačítek + nebo -.

RYCHLÝ mIKROVLNNÝ OHŘEV

Express program Displej
Otočte voličem funkcí do výchozí pozice a poté přidržte 
tlačítko START/STOP po dobu jedné sekundy pro nastavení 
rychlého 15 sekundového programu.
Mikrovlny budou pracovat na max. výkon 1000 W.  Trouba 
se zapne a spustí se nastavený program.  

Rychlý program můžete nastavit až na dobu 2 min 30 sekund. 
Po 1 minutě po každém stisknutí tlačítka START/STOP nasta-
víte dalších 15 sekund. Poté po 30 sekundách můžete nastavit 
čas až na 2 min 30 sekund. 

 Poznámka 
 Po spuštění můžete změnit dobu programu stisknutím tlačítka + nebo – až na 2 min,30 s. 

15POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY
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OHŘÍVÁNÍ VE DVOU PATRECH

Při použití mikrovlnného ohřevu s výkonem 500 W můžete ohřát 2 jídla najednou. Umístěte 
jeden pokrm na otočný talíř a druhý na rošt do 3 patra. 

 Doporučení 
 Přikryjte talíře plastovým krytem pro použití v mikrovlnné troubě nebo jiným talířem. 
Níže je uvedená doba ohřátí chlazených nebo potravin uchovávaných v pokojové teplotě. 

Typ potraviny Množství Doba přípravy

Pokrmy rovnoměrné konzistence, jako šťouchané 
brambory, hrášek, celer, atd. 

2 talíře po 200 g 4 – 6 minut

Pokrmy nerovnoměrné konzistence, např. dušené 
maso, ravioli

2 talíře po 300 g 6 – 8 minut

 

UDRŽOVÁNÍ V TEPLE

Pokud necháte pokrm v mikrovlnné troubě po ukončení mikrovlnného ohřevu bez otevření 
dvířek, automaticky se po minutě spustí funkce „Udržování v teple“. Po 15 minutách trouba 
ukončí program ohřívání a upozorní 3krát pípnutím. 

AUTOPROGRAm

U automatického programu je způsob přípravy a doba již nastavená a spustí se podle zvoleného 
druhu pokrmu a váhy. AUTOPROGRAM vám nabízí 9 různých způsobů přípravy. 

VEPŘOVÉ, TELECÍ, KRŮTÍ  ČERSTVÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA

HOVĚZÍ PIZZA

RYBY MRAŽENÁ PIZZA

DRŮBEŽÍ ČERSTVÝ QUICHE (slaný koláč)

ZELENINA ČERSTVÝ KOLÁČ

MRAŽENÁ ZELENINA MRAŽENÁ PŘIPRAVENÁ JÍDLA

Nastavení automatické doby přípravy pomocí zadání váhy Displej
Otočte funkcí do pozice AUTO. Na displeji se zobrazí odpo-
vídající symbol. 
Otočte voličem AUTOPROGRAMU pro výběr požadovaného 
typu jídla, např. ryba. 

Na displeji bude problikávat údaj hmotnosti 100 g. 
Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení požadované váhy, 
např. 150 g. Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. 

Potřebný čas přípravy je ihned automaticky vyhodnocen, 
např. 2 min 30 sekund. délka cyklu je zobrazena na displeji. 
Spustí se program.  

POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY



PRŮVODCE AUTOPROGRAmEm

VEPŘOVÉ
TELECÍ
KRŮTÍ

HOVĚZÍ

Tento program umožňuje připravovat a opékat pečeni o hmotnosti 500 
– 2000g. 
Příprava je prováděná ohřevem ventilátorem + mikrovlnným ohřevem.
Použijte nádobu vhodnou do mikrovlnných trub, která je teplovzdorná, 
přednostně hliněnou (menší zašpinění než u skleněných nádob). 
Pokud je to možné, odstraňte z masa tučné kusy pro zamezení loudění  
ostřikování. Lepších výsledků dosáhnete s tence nakrojenými plátky. 
Maso vyjměte 1 hodinu před vložením do trouby, aby získalo pokojovou 
teplotu. 
Umístěte pokrm na 2 patře. 
Pro zjemnění masa zabalte jej po přípravě do alobalu a nechte dojít 10 
minut. 

RYBY

Tento program umožňuje připravovat a opékat ryby o hmotnosti 100 
– 1000g. 
V mikrovlnné troubě můžete připravovat všechny druhy ryb, pouze dbejte 
aby byly čerstvé. 
Pečení probíhá pomocí mikrovln. 
Můžete připravovat rybí filé, plátky nebo i celé ryby (v tomto případě je 
nakrojte pro získání lepšího výsledku) .
Umístěte rybu na kulatou nebo oválnou nádobu pro mikrovlnné použití, 
přidejte 2 až 3 lžíce vody, citrónové šťávy nebo  bílého vína a přikryjte 
víkem; po ukončení přípravy ještě okořeňte. 
Nádobu s rybou umístěte na otočný talíř. 

DRŮBEŽ

Tento program umožňuje připravovat a opékat celé kuře nebo jen části 
o hmotnosti 500 – 2000g. 
Pro pečení je využitý mikrovlnný ohřev + ohřev s ventilátorem nebo gril. 
Použijte nádobu vhodnou do mikrovlnných trub, která je teplovzdorná, 
přednostně hliněnou ( menší zašpinění než u skleněných nádob). 
Kuřecí stehno můžete umístit přímo na skleněný hluboký tác. 
Před pečením propíchněte kůži pro zamezení stříkání. Ochuťte maso 
olejem, solí a pepřem a podle potřeby okořeňte. 
Celé kuře: umístěte pokrm na 1 patro. 
Kuřecí stehna: do 900 g umístěte na 2 patro. 
Po ukončení přípravy nechte pokrm  dojít v troubě ještě 5 minut.   
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HH (HEAT & HOLD)

Pokud se na displeji zobrazí hlášení HH (Heat & Hold) znamená to, že pokrm je udržován v tep-
le. Pokud po ukončení přípravy neotevřete dvířka do 2 min spustí se automatická funkce pro
udržování teploty pokrmu.
Tato funkce bude pokračovat v ohřevu během 15 min na 150 W. Po ukončení přípravy bude
ještě 5 min pracovat ventilátor.
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PRŮVODCE AUTOPROGRAmEm

ČERSTVÁ ZELE-
NINA 

MRAŽENÁ ZELE-
NINA

Tento program umožňuje připravovat zeleninu o hmotnosti 100 
– 1000g. 
Pro přípravu je využitý mikrovlnný program. 
Zvolte čerstvou zeleninu a před vařením přidejte:
- u zeleniny do 200g 2 lžíce vody
- u zeleniny do 500g 0,5 dl vody
- u zeleniny do 1000g 1 dl vody
Použijte rozměrově odpovídající nádobu a pokrývku (pouze ne v případě 
přípravy hub). Umístěte nádobu na otočném talíři. 
Po ukončení přípravy vyčkejte několik minut před servírováním. 

ČERSTVÁ 
HOTOVÁ JÍDLA

MRAŽENÁ 
HOTOVÁ  JÍDLA

Tento program umožňuje ohřát hotová jídla (lasagne, opékané brambory, 
gratinovaná ryba, atd.) o hmotnosti 100 – 1000g. 
Pro přípravu je použitý mikrovlnný ohřev. 
Vyjměte pokrmy z jejich obalů a vložte do teplovzdorné nádoby o odpoví-
dající velikosti. Pro lepší výsledky přikryjte nádobu mikrovlnným plastovým 
krytem nebo otočeným talířem. 
Umístěte nádobu s pokrmem na otočný talíř. Před servírováním nechte 
pokrm odstát na 2 minuty.

PIZZA ČERSTVÁ

PIZZA MRAŽENÁ

Vyjměte pizzu z obalu a umístěte ji přímo na 2 patro. 
Uváděná váha by měla odpovídat aktuální váze pizzy. 
Funkce ČERSTVÁ PIZZA je určená pro pizzu o hmotnosti 100g až 750g. 
Příprava čerstvé pizzy probíhá pomocí mikrovln a ohřevu. 
Funkce MRAŽENÁ PIZZA je určená pro pizzu o hmotnosti 100g až 700g.  

ČERSTVÝ KOLÁČ Tato funkce vám umožňuje připravit a péct čerstvé koláče o průměru od 
27 do 30 cm. 
Příprava probíhá pomocí mikrovln a ohřevu. 
Použijte teplovzdornou formu. 
Pokud ohříváte korpus jako polotovar neodstraňujte pergamen. 
Odkrojte vyčnívající kusy papíru podél obvodu nádoby. 
Umístěte formu na rošt ve 2 patře. 
 Tip: nepoužívejte kovové formy.  

ČERSTVÝ QUICHE 
(slaný koláč)

Tato funkce vám umožňuje připravit a péct čerstvý Quiche o průměru 27 
až 30 cm. 
Příprava probíhá pomocí mikrovln a ohřevu. 
Použijte teplovzdornou formu. 
Pokud ohříváte korpus jako polotovar neodstraňujte pergamen. 
Odkrojte vyčnívající kusy papíru podél obvodu nádoby. 
Umístěte formu na rošt ve 2 patře. 
Tip: nepoužívejte kovové formy.
Quich začněte připravovat ihned jakmile náplň vložíte na korpus. Nikdy 
nenechte korpus nasáknout nádivkou, protože se nepropeče správně. 
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ROZmRAZOVÁNÍ

Díky mikrovlnné troubě ušetříte při rozmrazování zmrazené zeleniny spoustu času. 
Pro rozmrazování jídla použijte program SPEED DEFROST   nebo funkci MIKROVLNY 
s nastaveným výkonem 200 W (rozmrazování). 

 Poznámka 
Malé kusy masa a ryb mohou být připravené ihned po rozmrazování. Větší kusy jako pečeně 
nebo celé ryby budou stále jemně zmražené na konci programu rozmrazování. 
Doporučujeme nechat je odstát na stejně dlouhou dobu, po jakou byly rozmrazované. 
Pokrmy pokryté krystalky ledu vyžadují delší dobu rozmrazování. V tomto případě můžete 
nastavit delší dobu pro rozmrazování. 

 Doporučení
Doba rozmrazování závisí na typu spotřebiče. zároveň je závislá od tvaru, velikosti, počáteční 
teploty a kvalitě potravin. 
Ve většině případů je třeba potraviny vyjmout z jejich obalu. Nezapomeňte vyjmout také 
kovovou svorku z obalu. 
V polovině přípravy je třeba potraviny promíchat, obrátit nebo oddělit, pokud se potraviny 
k sobě zmrazily. 
Pokud rozmrazujete velké kusy masa nebo ryb, které by blokovaly činnost otočného talíře, 
doporučujeme aktivovat funkci VYPNUTÍ OTÁČENÍ TALÍŘE. V případě použití této funkce 
nezapomeňte potraviny často promíchat. 

Maso a ryby rozmrazujte položené na dnem vzhůru otočeném podšálku umístěném na talíři. 
Umožní to stékání šťávy. V případě, že zůstane v kontaktu s potravinou bude se přehřívat. 
Nikdy znovu nezmrazujte jednou uvařené potraviny. 

 Délka programu rozmrazování
Délka programu rozmrazování je nastavená pro potraviny zmrazené na -18°C. Toto udává 
délku požadované doby rozmrazování, nicméně ta se může lišit podle tloušťky, tvaru, velikosti 
a vbalení potraviny. 

 Výběr programu 
Máte možnost výběru ze dvou automatických programů rozmrazování:

Rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny, hotových pokrmů. 

Rozmrazování chleba a pečiva

Zvolte funkci mikrovln s výkonem 200W (výkon pro rozmrazování) pokud chcete 
rozmrazit množství, které není zahrnuto v automatickém programu SPEED 
DEFROST. Zadejte požadovaný čas rozmrazování. Pro odhad požadované doby 
rozmrazování si prohlédněte níže uvedenou tabulku. 
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FUNKCE SPEED DEFROST

Vyberte typ a množství rozmrazované potraviny, automatický program nastaví požadovaný 
čas rozmrazování. 

SPEED DEFROST Displej
Otočte voličem funkcí a vyberte SPEED DEFROST. Rozsvítí se 
odpovídající symbol. 

Na displeji se zobrazí údaj 50g. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení požadované váhy. 
Potvrďte nastavení tlačítkem START/STOP. 

Požadovaný čas rozmrazování je kalkulován automaticky 
(např. 6 min 30 sekund). 
Na displeji se zobrazí čas rozmrazování. 
Program se spustí.

 Poznámky
 Stejně postupujte při rozmrazování chleba a pečiva s funkcí Speed Defrost 

Doba rozmrazování je automaticky nastavená na základě váhy potraviny. 
Může být závislá od počáteční teploty potraviny (doba je kalkulována pro potraviny zmrazené 
na -18°C). 

U potravin o váze 350g (kromě pečiva a chleba) uslyšíte v polovině pípnutí, které vás upozorňuje, 

abyste obrátili potravinu pro lepší výsledek, na displeji se zobrazí pokyn .
Po obrácení potraviny zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/STOP pro pokračování programu 
rozmrazování. 

U funkce Speed Defrost není možné změnit dobu rozmrazování. 

Pro zaručení perfektního výsledku nelze u funkce Speed Defrost použít ZASTAVENÍ OTÁČENÍ 
TALÍŘE. 

Pro potraviny, které nejsou uvedené u programu Speed Defrost použijte mikrovlnný ohřev 
s výkonem 200W. doporučenou dobu pro rozmrazování najdete v tabulce. 
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PRŮVODCE ROZmRAZOVÁNÍm

Rozmrazování pečiva

Potravina množství Doba Doporučení 
Listové pečivo nebo  s kůrkou 400g 1-3 min Položte na potravinářský papír a 

obraťte v polovině rozmrazování

Rozmrazování korýšů 

Potravina množství Doba Doporučení 
Hřebenatky, lastury 500g 5-7 min

Umístěte na talíři, otočte v polo-
vině přípravy

Loupané krevety 100g 1-2 min
Celé růžové krevetky 200g 2-4 min
Langusty 500g 6-8 min

Rozmrazování ryby, masa a zeleniny

Potravina množství Doba 
Ryby: celé/filé/steaky 100g

200g
400g
500g
750g

1000g

1-2 min
3-5 min
5-7 min
7-9 min

12-14 min
17-19 min

Krůtí/ vepřové/ telecí/ hovězí/ drůbeží
Restované/ na plátky/ v kusech

100g
200g
400g
500g
750g

1000g
1250g
1500g
1750g
2000g

1-2 min
3-5 min
5-7 min
7-9 min

12-14 min
17-19 min
23-25 min
28-30 min
34-36 min
39-41 min

Květák/brokolice/mrkev/houby/zeleninový mix 500g
700g

1000g

7-9 min
12-14 min
17-19 min

Rozmrazování ovoce

Potravina množství Doba 
Jahody
Maliny/višně/
Angrešt/ borůvky/ rybíz

250g
250g
250g

7-9 min
6-8 min
5-7 min
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FUNKCE GRIL

Tato funkce vám umožňuje připravit a opékat potraviny, např. gratinované potraviny a masa. 
Můžete ji použít před nebo po přípravě, podle receptu. 

 Poznámka: 
 Při použití grilu mohou být části trouby velmi horké. Doporučujeme proto držet děti 
z dosahu spotřebiče. 
Při použití kombinovaného způsobu přípravy trouba generuje více tepla, proto doporuču-
jeme, aby děti používaly přístroj pouze pod dohledem rodičů.  
Při použití funkce grilu vždy vyjímejte nádoby pomocí kuchyňských rukavic nebo jiné 
látky.  

Můžete použít 2 nastavení grilu: SPODNÍ GRIL a HORNÍ GRIL
Standardně doporučujeme používat horní gril, který umožňuje propékat dozlatova maso 
nebo ryby. Spodní gril doporučujeme použít s funkcí mikrovln pro zhnědnutí nebo propečení 
křehkých potravin. Umístění roštu přizpůsobte výšce nádoby nebo potraviny. 

Nastavení funkce GRIL Displej

 

Otočte voličem funkcí do pozice GRIL, např. horní gril. Na 
displeji se rozsvítí symbol grilu. 

Hodinový údaj bude problikávat. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení doby, např. 10 
min. 

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se 
zapne a spustí se program. 

 Poznámky
 Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek + nebo -. 

PRŮVODCE POUŽITÍm GRILU

Umístěte potraviny na roštu ve 3 patře. Během programu pokrm obraťte. 

Potraviny množství Doba
Vepřové klobásy, jitrnice 4-6 ks 22-30 min
Vepřové kotlety 4 ks 27-32 min
Jehněčí kotlety 4 ks 15-17 min
Hovězí žebra 800 g 23-25 min
Uzená slanina 4-6 plátků 18-25 min



FUNKCE mIKROVLNY + GRIL

Tato funkce vám umožňuje současné použití GRILu a MIKROVLN,  což zrychluje přípravu 
potravin. Můžete použít kterékoli patro a mikrovlnný ohřev až do 700W. 

Program GRIL + mIKROVLNY Displej

 

Otočte voličem funkcí a vyberte SPODNÍ GRIL nebo HORNÍ 
GRIL + MIKROVLNY. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol 
a max možný výkon mikrovln 700W. 

Pomocí tlačítek + nebo – můžete nastavit požadovaný 
výkon, např. 500g. Potvrďte nastavení výkonu tlačítkem 
START/STOP. Hodinový údaj bliká na displeji. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení doby přípravy, 
např. 10 min. 

Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. 
Trouba se zapne a spustí se program. 

 Poznámky 
 Délku lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + nebo -. 

PRŮVODCE POUŽITÍm FUNKCE GRILL + mIKROVLNY

Použijte varnou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev, přednostně hliněnou. 
Vložte pokrm do nádoby a umístěte na roštu na 1 patře. Otočte potraviny v polovině pří-
pravy. 
Pokud je to možné připravte pečeni bez tučných vrstev pro zamezení loudění a vystřikování 
mastnoty. 
Pro zjemnění nechte maso zabalené v alobalu odležet po dobu 10 minut. 

Potraviny množství Program Doba
Jehněčí plecko (s kostí a svázané) 1300g 200 W + GL 3 40-45 min
Vykostěný steak 800g 200 W + GL 3 18-23 min
Kuře, perlička 1200g 500 W + GL 3 25-27 min
Pečená krůta 800g 300 W + GL 3 27-32 min
Vepřová pečeně 1000g 300 W + GL 3 35-40 min
Telecí pečeně 1200g 300 W + GL 2 50-55 min

23POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY
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FUNKCE PEČENÍ 

Tato funkce umožňuje péct potraviny jako v tradiční troubě. 

Programování funkce PEČENÍ /OHŘEVU Displej 

 

 

Otočte volič funkcí pro výběr funkce PEČENÍ. Na displeji se 
zobrazí odpovídající symbol a doporučená teplota (200°C) 
bude problikávat. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení požadované teploty, 
např. 180°C. Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP.
Hodinový údaj začne na displeji problikávat. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení času, např. 40 min. 
Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. Trouba se zapne 
a spustí se program. 

 Poznámky
 Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek +/-. 
Na displeji bude problikávat údaj „°C“ tak dlouho, dokud trouba nedosáhne požadované 
teploty. 

Nechte troubu předehřát stejně jako klasickou. 

 Upozornění: 
 Nikdy nepředhřívejte troubu při použití funkce PEČENÍ + MIKROVLNY. Může to 
způsobit poškození spotřebiče. 

 Doporučení 
 Teplota může být nastavená postupně po 10°C, od 50°C do 250°C. 
Doba pečení je v rozsahu od 0 do 90 minut. 
Doporučujeme nastavit minimální dobu a podle potřeby přidat podle zbarvení potraviny. 
Vždy použijte rošt na 1 nebo 2 patře. Pomůže to optimalizovat distribuci tepla a kvalitu 
pečení. 
Použijte teplovzdorné nádoby. 
Při vyjímání pokrmu chraňte ruce použitím kuchyňských rukavic nebo jiné látky. 
Pokud chcete po použití funkce pečení rozmrazit nějaký pokrm, doporučujeme pro lepší 
výsledek troubu nechat nejdříve vychladnout. 

POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY



PRŮVODCE FUNKCI PEČENÍ 

Potraviny Teplota °C Patro pro umístění Doba 
mASO
Vepřová pečeně (1 kg) 
Telecí pečeně (1 kg) 
Hovězí pečeně (1 kg)
Jehněčí (stehno, plecko, 
1,5 kg)
Drůbež (1,2 kg)
Velká drůbež 
Králík 

160
180
220
180
180
180
230

rošt - 2 patro
rošt – 2 patro
rošt – 2 patro

nádoba – 2 patro
rošt – 2 patro
rošt – 2 patro

nádoba – 2 patro

90 min
70-75 min
38-40 min
50-60 min
70-75 min

90-120 min
40-45 min

RYBY (1,2 kg)
Celé (losos, treska) 180 Nádoba – 2 patro 35-45 min
ZELENINA
Zapékané brambory
Lasagne
Plněná rajčata

180 
180
180

Rošt – 2 patro
Rošt – 2 patro
Rošt – 2 patro

50-55 min
40-45 min
45-55 min

PEČIVO
Koláč 
Řezy 
Roláda
Dort
Cukroví 
Sušenky
Krém 
Čajové pečivo
Piškotové těsto 
Tvarohový dort

Bábovka
Odpalované těsto

Short crust tart
Flaky crust tart

150
150
150
160
180
160
160
170
170
170

180
180

200
250

Rošt – 2 patro
Rošt – 1 patro

Nádoba – 2 patro
Rošt – 2 patro

Nádoba – 2 patro
Nádoba – 2 patro

Rošt – 2 patro, vodní lázeň
Nádoba – 2 patro

Rošt – 2 patro
Rošt – 1 patro, forma o 

průměru 26 cm
Rošt – 1 patro, forma

Nádoba – 2 patro

Rošt – 2 patro
Rošt – 2 patro

35-45 min
35-45 min
20-25 min
40-50 min
18-22 min
20-25 min
35-45 min
20-30 min
40-50 min
65-75 min

45-50 min
35-40 min, 

podle velikosti
40-45 min
30-40 min

OSTATNÍ
Masová roláda (1 kg) 
Slané těsto 

Dušené pokrmy (ragú) 

Chleba (z 500g mouky) 

190
170

160

220

Rošt – 1 patro
Rošt – 2 patro, 20cm 

forma
Rošt – 1 patro, podle 

velikosti
Rošt – 2 patro

90 min
55-65 min

90-180 min

25-30 min
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PEČENÍ + mIKROVLNY

Kombinace pečení s mikrovlnným ohřevem vám ušetří čas. 
U tohoto typu programu můžete použít následující výkon mikrovln: 100-200-300-400-500 W. 
Teplota přípravy může být nastavená po 10°C od 50°C do 250°C.
Dobu přípravy můžete nastavit od 0 do 60 minut. 

Nastavení programu PEČENÍ + mIKROVLNY Displej 

 

 

Otočte voličem funkcí do pozice PEČENÍ + MIKROVLNY. Na 
displeji se zobrazí odpovídající symbol a bude problikávat 
max výkon 500 W. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení výkonu, např. 300 
W. potvrďte nastavení stisknutím tlačítka START/STOP; na 
displeji bude problikávat teplota (200°C). 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení teploty, např 180°C. 
potvrďte teplotu stisknutím tlačítka START/STOP; na displeji 
začne problikávat časový údaj. 

Stiskněte tlačítko + nebo – pro nastavení doby přípravy, 
např. 40 minut. 
Potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP. 
Trouba se zapne a program se spustí.  

 Poznámky 
 Dobu přípravy můžete kdykoli změnit pomocí tlačítek + nebo -. 
Na displeji bude problikávat údaj „°C“ tak dlouho, dokud trouba nedosáhne požadované 
teploty. 
Po dosažení požadované teploty trouba vydá 3x pípnutí a na displeji přestane blikat údaj „°C“. 
Při použití programu PEČENÍ můžete troubu předehřát stejně jako klasickou troubu. 

 Upozornění
 Nikdy nepředhřívejte troubu při použití funkce PEČENÍ + MIKROVLNY. Může to 
způsobit poškození spotřebiče. 

 Doporučení
 Při použití programu Pečení + mikrovlnného ohřevu nepoužívejte kovové nádoby a 
předměty. 

Pečení ve dvou patrech 
Pro současné pečení 800g telecí pečeně a 800g brambor nastavte přístroj následovně: 
55 min na 170°C, mikrovlnný výkon na 300 W. 
Doporučujeme, abyste vložit brambory na otočný talíř a pečeni na rošt do 3 patra. 

POUŽÍVÁNÍ mIKROVLNNÉ TROUBY
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PRŮVODCE PROGRAmEm PEČENÍ S mIKROVLNNÝm OHŘEVEm

Použijte teplovzdorné nádoby, které jsou vhodné pro mikrovlnný ohřev. 
Pokud je to možné odstraňte z pečeně tučné kusy, které by mohly způsobit loudění a prskání. 
Po ukončení přípravy nechte maso zabalené v alobalu odležet na 10 min. Zjemní se tím struktura 
masa, bude šťavnatější.

Potraviny množství Program 
mIKROVLNY + 

PEČENÍ

Doba 
(min)

Doporučení

Plecko (na kosti) 1300g 200 W + 200°C 32-37 V nádobě na roštu, 2 patro
Vykostěný steak 800g 200 W + 200°C 23-37 V nádobě na roštu, 2 patro
Kuře, perlička 1200g 200 W + 200°C 35-40 V nádobě na roštu, 1 patro
Krůtí pečeně 800g 300 W + 180°C 32-37 V nádobě na roštu, 2 patro
Vepřová pečeně 1200g 300 W + 180°C 47-52 V nádobě na roštu, 2 patro
Telecí pečeně 1000g 300 W + 180°C 37-42 V nádobě na roštu, 2 patro

 
 
PAmĚŤ m1/ m2 / m3

Funkce paměti vám umožní uložit si až 3 nejčastěji používané způsoby přípravy, takže je budete 
mít kdykoli rychle k dispozici. 

Nastavení PAmĚTI Displej

 

  

Zpřístupněte funkci PAMĚŤ pomocí tlačítka MEMO. na 
displeji začne problikávat M1. (pro přepnutí do paměti M2, 
M3 použijte opět tlačítko MEMO). 

Vložte požadovaný program přípravy. 

Místo potvrzení tlačítkem START/STOP přidržte tlačítko 
MEMO na 1 sekundu. M1 (M2 nebo M3) se zobrazí na displeji 
a trouba potvrdí nastavení pípnutím. 

Použití uložených programů přípravy Displej 

  Stiskněte tlačítko MEMO+ na displeji se zobrazí M1.

Zvolte program M2 nebo M3 a znovu potvrďte tlačítkem 
MEMO.

Zaznamenaný program je zobrazen na displeji. 
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka START/STOP. 
Trouba se zapne a spustí se program. 

 Poznámky 
 Opakujte stejný postup pro zrušení a nahrazení jiným programem. 
Program paměť můžete použít pro zaznamenání všech programů kromě AUTOPROGRAMU. 
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DĚTSKÁ POjISTKA

Pro zabezpečení ovládacího panelu před dětmi můžete použít Dětskou pojistku.

Nastavení Dětské pojistky Displej
Otevřete dvířka a přidržte tlačítko STOP na několik sekund 
dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče. Nastavení je 
potvrzeno 2krát pípnutím. 

Od tohoto momentu nebude žádný program k dispozici.

Pro zrušení postupujte stejně. Přidržte tlačítko START na 
několik sekund. Symbol klíče zmizí.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Doporučujeme pravidelné čištění vnitřní 
i vnější strany trouby. Pro čištění použijte 
vlhký hadřík
nebo houbičku. Pokud nebudete přístroj 
pravidelně čistit jeho povrch se zanese, 
poškodí a může být původcem případného 
nebezpečí. Pokud jsou dvířka nebo závěsy 
dveří zničené přístroj dál nepoužívejte, ale 
nechte jej opravit autorizovaným servisem. 
Přístroj nečistěte pomocí páry. 

Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo 
na bázi alkoholu či ředidla; mohou přístroj 
poškodit. 

V případě, že mikrovlnná trouba zapáchá 
povařte v ní na 2 min vodu s citrínovou 
šťávou a octem. Vyčistěte trochou čisticího 
prostředku.

Pro vyčištění stropu vnitřního prostoru sklo-
pte gril (obr. 13).
Vyjměte gril stisknutím pružiny vlevo nahoře 
(obr. 14).

Pro usnadnění čištění můžete vyjmout talíř. 
Pokud vyjmete poháněcí systém, dbejte, aby 
se voda nedostala do motoru. Nezapomeňte 
umístit zpět poháněcí systém, kolečka a 
otočný talíř.

   
ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

K čištění Vašich spotřebičů doporučujeme používat prostředky zn. CLEARIT, za 
jejichž kvalitu ručíme. Objednat je můžete na www.elmax.cz nebo u Vašeho pro-
dejce spotřebičů BRANDT. Za použití prostředků jiných značek výrobce neručí. 
Je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky, např. lešticí přípravky na čištění automobilů, 
drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahujících abrazivní částice 
nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození 
povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány 
jako předmět reklamace v záruční lhůtě.
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VAŠE TROUBA NEFUNGUjE SPRÁVNĚ

Pokud máte pochybnosti, zda-li spotřebič funguje správně, neznamená to vždy, že je poškozen. 
V každém případě zkontrolujte následující: 

Zjistili jste, že… Co je třeba udělat

Displej odpočítává čas, ale trouba nepracuje 
(talíř se neotáčí a jídlo se neohřívá). Na displeji 
problikává Time/Demo.

Váš spotřebič pracuje v režimu DEMON-
STRACE. Stiskněte současně na 5 sekund 
tlačítka +/- a START/STOP.  

Trouba se nespustí. Zkontrolujte elektrické připojení trouby. Ujis-
těte se, že dvířka dveří jsou pevně zavřená. 
Ujistěte se, zda není aktivována dětská 
pojistka .

Trouba je hlučná i po ukončení programu. Pro odstranění zbytkové vody je váš spotřebič 
vybaven ventilačním systémem. Ventilátor 
pracuje ještě 15 min i po ukončení přípravy.

Trouba je hlučná. Talíř se neotáčí. Očistěte kolečka a prostor pod talířem. Ujis-
těte se, že kolečka jsou ve správné pozici.

Na okně dvířek je pára. Otřete kondenzaci houbičkou. 

Pokrm není při použití mikrovln ohřán. Ujistěte se, zda nádoba je vhodná pro mikro-
vlnný ohřev a výkon mikrovln je dostatečný. 

Slabý kouř vychází z grilu na začátku pro-
gramu. 

Před každým použitím odstraňte veškeré 
zbytky jídla z topného tělesa. 

Přístroj znečišťuje stěny. Průběžně přístroj čistěte: odstraňte mast-
notu, zbytky jídla…Odstraňte jakékoli kovové 
materiály ze stěn trouby. Nikdy nepoužívejte 
kovové nádoby.
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EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, 
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému 
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, 
PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních 
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení 
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte 
se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu. 
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. 
Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude tak provedena v souladu s Evropskou 
směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a 
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější 
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci 
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262
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