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Mikrovlnná trouba 

NÁVOD K POUŽITÍ 

model: MWP 1052-26 EN 

Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte tyto pokyny a pečlivě 
je udržujte. 
Pokud budete postupovat podle pokynů, vaše trouba vám poskytne po dlouhá 
léta dobré služby. 

ULOŽTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD K OBSLUZE 
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K EXPOZICI 
OD NADMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE.   

(a) Nepokoušejte se tuto troubu používat s otevřenými dvířky, jelikož by to mohlo mít
za následek vystavení se škodlivému množství mikrovlnné energie. Neporušujte
blokovací mechanismy ani s nimi neoprávněně nemanipulujte. 

(b) Neumisťujte žádné předměty mezi čelo trouby a dvířka, ani nedovolte, aby se na
těsnicích plochách nahromadily zbytky nečistot nebo čisticích prostředků. 

(c) VÝSTRAHA: Pokud dojde k poškození dvířek nebo těsnění dvířek, nesmí se trouba 
používat, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou. 

DODATEK 
Pokud není zařízení udržováno v čistotě, může dojít ke snížení kvality a stavu 

povrchových ploch, což může vést ke zkrácení životnosti zařízení a k nebezpečným 

situacím. 

Specifikace   

Model: MWP1052-26EN 

Jmenovité napětí: 230 V~50 Hz 

Jmenovitý vstupní příkon (mikrovlnný): 1550 W 

Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnný): 1000 W 

Kapacita trouby: 25 L 

Vnější rozměry 511 x 432 x 311 mm 

Čistá hmotnost: Přibližně 14,7 kg 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění 

VAROVÁNÍ osob, nebo vystavení se expozici od nadměrně 
mikrovlnné energie při používání vašeho spotřebiče, 
dodržujte základní opatření, včetně následujících: 

1. Varování: Tekutiny a jiné potraviny nesmějí být 
ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou 
náchylné k explozi. 

2. Varování: Je nebezpečné, aby servis či opravy 
zahrnující sejmutí krytu chránícího před 
mikrovlnným zářením prováděl kdokoli jiný než k 
tomu oprávněná osoba. 

3. Varování: Děti smějí troubu používat bez dozoru 
pouze v případě, že jim byla poskytnuta adekvátní 
instruktáž, takže dokážou troubu bezpečně 
používat a chápou rizika spojená s nesprávným 
použitím. 

4. Varování: Když je zařízení používáno v 
kombinovaném režimu, smějí děti troubu 
používat z důvodu vysokých teplot pouze pod 
dohledem dospělé osoby. (pouze u řad s grilem) 

5. Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v 
mikrovlnných troubách. 

6. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat 
případné zbytky jídla. 

7. Přečtěte si a dodržujte specifické:"OPATŘENÍ PRO 
ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ EXPOZICE OD 
NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGIE". 

8. Při ohřívání potravin v plastových nebo 
papírových obalech troubu pečlivě sledujte pro 
případ, že by došlo ke vzplanutí. 

9. Pokud zaregistrujete kouř, vypněte zařízení nebo 
jej odpojte od elektrické sítě a nechejte dvířka 
zavřená, aby se udusily vzniklé plameny. 

10. Nerozvařujte potraviny. 
11. Nepoužívejte interiér trouby ke skladování. 

Neskladujte položky, jako je chleba, sušenky, atd. 
uvnitř trouby. 

12. Z papírových či plastových obalů/tašek před 
vložením do trouby odstraňte drátěné sponky či 
kovová držadla. 

13. Troubu instalujte či umisťujte výhradně v 
souladu s uvedenými instalačními pokyny. 

14. Vejce ve skořápce a celá natvrdo vařená vejce 
by se v mikrovlnných troubách neměla ohřívat, 
protože by mohla vybuchnout – a to dokonce i 
po ukončení mikrovlnného ohřevu. 

15. Používejte zařízení pouze k určeným účelům, 
popsaným v této příručce. Nepoužívejte 
v tomto zařízení žíravé chemikálie či výpary. 
Tato trouba je speciálně navržena k 
ohřívání. Není určena k průmyslovému či 
laboratornímu použití. 
 
 
 

16. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, 
musí jej v rámci ochrany před rizikem 
vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce, 
nebo podobně kvalifikované osoby. 

17. Neskladujte toto zařízení ve venkovním 
prostředí, a ani jej tam nepoužívejte. 

18. Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, ve 
vlhkém suterénu či v blízkosti bazénu. 

19. Teplota přístupných povrchů může být během 
použití zařízení vysoká. Udržujte kabel z 
dosahu zahřátého povrchu a nezakrývejte 
větrací otvory trouby. 

20. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu 
nebo linky. 

21. Pokud není zařízení udržováno v čistotě, 
může dojít ke snížení kvality a stavu 
povrchových ploch, což může vést ke 
zkrácení životnosti zařízení i k nebezpečným 
situacím. 

22. Varování: Obsah kojeneckých lahví a 
skleniček s dětskou výživou je třeba 
promíchat či protřepat a navíc je nutné 
zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k 
popálení. 

23. Mikrovlnné ohřívání nápojů může vést k 
opožděnému eruptivnímu vření, proto buďte 
při manipulaci s nádobou opatrní. 

24. Zařízení není určeno pro použití osobami 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 
osobami postrádajícími potřebné zkušenosti a 
znalosti, s výjimkou, když jim byl dán dohled 
nebo výuka týkající se používání spotřebiče 
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

25. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, 
že si nebudou se spotřebičem hrát 
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26. Mikrovlnnou troubu byste neměli umisťovat do skříně, pokud ve skříni nebyla testována. 

27. Tyto spotřebiče nejsou určeny pro použití v kombinaci s externím časovačem nebo 
samostatným systémem dálkového ovládání. 

28. Dvířka či vnější plochy se mohou během použití zařízení zahřívat. 

29. Prostředky pro odpojení od napájecí sítě, mající rozepnutí kontaktů ve všech pólech, 
které poskytují úplné odpojení v rámci přepěťové kategorie III, musí být zahrnuty do 
pevné kabeláže v souladu s pravidly zapojování. 

 

Snížení rizika poranění osob  

Instalace Uzemnění 
NEBEZPEČÍ  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Dotyk s některými vnitřními 
komponenty může způsobit vážné 
poranění nebo dokonce i smrt. 
Nerozebírejte toto zařízení. 

 

Varování 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Nesprávné použití uzemnění může mít 
za následek úraz elektrickým proudem. 
Nezapojujte zařízení do elektrické 
zásuvky, pokud není správně 
nainstalována a uzemněna. 

ČIŠTĚNÍ 
Nezapomeňte odpojit spotřebič od 
napájecího zdroje. 
 
1. Po použití troubu uvnitř vyčistěte 

pomocí lehce navlhčeného hadříku. 
2. Příslušenství vyčistěte běžným 

způsobem v mýdlové vodě. 
3. Rám a těsnění dvířek, stejně jako 

okolních části, je třeba pečlivě vyčistit 
vlhkým hadrem, kdykoli jsou 
znečištěné. 

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě 
elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu 
elektrickým proudem tím, že pro zkratový elektrický 
proud poskytuje únikový vodič. Toto zařízení je 
vybaveno kabelem obsahujícím uzemňovací vodič s 
vidlicí s ochranným kontaktem. Zástrčka musí být 
připojena do zásuvky, která je správně nainstalována 
a uzemněna. 

 
 

Pokud pokyny k uzemnění dokonale nechápete, 
nebo pokud existují pochybnosti o správném 
uzemnění zařízení, obraťte se na kvalifikovaného 
elektrotechnika či servisního pracovníka. Je-li 
potřeba použít prodlužovací kabel, používejte 
pouze prodlužovací kabel se třemi vodiči. 

 
1. Napájecí kabel je krátký, aby se omezilo 

riziko plynoucí ze zamotání se do delšího 
kabelu nebo ze zakopnutí o delší kabel. 

2. V případě použití dlouhého kabelu nebo 
prodlužovacího kabelu: Uvedený jmenovitý 
elektrický výkon kabelu nebo prodlužovacího 
kabelu musí mít minimálně stejně velký, jako je 
jmenovitý elektrický výkon zařízení. 

3. Prodlužovací kabel musí být kabel se třemi vodiči 
a uzemněním. 

4. Dlouhý kabel je třeba uspořádat tak, aby nevisel 
přes linku nebo desku stolu, kde by za něj mohly 
tahat děti, nebo by se o něj dalo zakopnout. 
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UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí osobního poranění 
Je nebezpečné, aby servis či opravy 
zahrnující sejmutí krytu chránícího 
před mikrovlnným zářením prováděl 
kdokoli jiný než k tomu oprávněná 
osoba. 

NÁDOBÍ 
Viz pokyny v části "Materiály, které lze či nelze v mikrovlnné 
troubě použít". Může existovat určité nekovové nádobí, jehož 
použití v mikrovlnné troubě nemusí být bezpečné. V případě 
pochybností můžete bezpečnost použití daného kusu nádobí 
vyzkoušet podle níže uvedeného postupu. 

Zkouška nádobí: 
1. Naplňte nádobu, jejíž bezpečné použití máte ověřeno, 

1 šálkem (250 ml) studené vody společně s nádobím, u 
něhož si bezpečností nejste jisti. 

2. Ohřívejte na maximální výkon po dobu 1 minuty. 
3. Opatrně na daný kus nádobí sáhněte. Pokud je 

prázdné nádobí horké, nepoužívejte jej k vaření v 
mikrovlnné troubě. 

4. Neohřívejte déle než 1 minutu. 

Materiály, které lze použít v mikrovlnné troubě 
Nádobí Poznámky 

Hliníková fólie 
Pouze stínění. Malé hladké kousky lze použít k překrytí tenkých částí masa nebo 
drůbeže, aby nedošlo k rozvaření. Pokud bude fólie příliš blízko u stěn trouby, 
může dojít k jiskření. Fólie by měla být alespoň 2,5 cm od stěn trouby. 

Gratinované 
nádobí 

Postupujte podle pokynů výrobce. Spodek gratinovaného nádobí musí být 
položen na keramickou desku opatrně. Nesprávné použití může způsobit 
prasknutí keramické desky 

Hlavní nádobí Pouze to, které je bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Postupujte podle 
pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí. 

Sklenice Vždy sejměte víko. Používejte pouze pro ohřev jídla, nikoli pro vaření. Většina 
sklenic není odolná vůči žáru a mohla by prasknout 

Skleněné 
nádobí 

Pouze skleněné nádobí do trouby, které je odolné proti žáru. Ujistěte se, že nemá 
žádné kovové zdobení. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádobí. 

Varné sáčky Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte sáčky pomocí kovového drátku. 
Vytvořte otvory, aby mohla unikat pára 

Papírové 
talířky a šálky 

Používejte k pokrývání jídla a absorbování tuku. Používejte výhradně pod 
dozorem a při krátkém vaření 

Papírové 
ubrousky 

Používejte k pokrývání jídla a absorbování tuku. Používejte výhradně pod 
dozorem a při krátkém vaření 

Pečící papír Používejte k překrytí, aby nedocházelo ke stříkání, nebo jako obal pro vaření v 
páře 

Plasty 

Pouze ty, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Postupujte podle 
pokynů výrobce. Měly by být označeny značkou "Bezpečné pro použití v 
mikrovlnné troubě" (Microwave Safe). Některé plastové nádoby změknou, jakmile 
se jídlo uvnitř zahřeje. Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být 
propíchnuty nebo roztrženy podle pokynů v návodu 

Plastové obaly 
Pouze ty, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Používejte k 
pokrývání jídla během vaření, aby nedocházelo k vysušování. 
Zajistěte, aby se plastový obal nedotýkal potravin. 

Teploměry Pouze ty, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry pro 
maso a dorty). 

Voskový papír Používejte jako pokrytí potravin, aby nedocházelo ke stříkání a vysušování 
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Materiály, které nelze v mikrovlnné troubě použít 
Nádobí Poznámky 

Hliníková miska Může způsobit jiskření. Přendejte jídlo do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné 
troubě 

Jídlo v krabičce 
s kovovou 
rukojetí 

Může způsobit jiskření. Přendejte jídlo do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné 
troubě 

Kovové nebo 
kovem zdobené 
nádobí 

Kov stíní jídlo před mikrovlnnou energií. Kovové zdobení může způsobit jiskření. 

Kovové pásky Může způsobit jiskření a požár uvnitř trouby 
Papírové sáčky Mohou způsobit požár uvnitř trouby 

Plastová pěna Plastová pěna se může při vystavení vysoké teplotě rozpustit nebo kontaminovat 
tekutinu uvnitř trouby 

Dřevo Dřevo se při používání v mikrovlnné troubě vysuší a může prasknout nebo se 
rozlomit. 

 
NASTAVENÍ TROUBY 
Názvy částí trouby a příslušenství 
Vyjměte troubu a veškeré materiály z krabice a interiéru trouby. Trouba je 
dodávána s následujícím příslušenstvím: 
Návod k použití   

 

 
 

 C 

 
 A 
 
 D  
 
 

B  E  
 

 
A) Ovládací panel 
B) Průhledné okno 
C) Sestava dvířek 
D) Bezpečnostní blokovací systém 

 
 

E) Keramická deska 

 

Poznámka: 1)    Netlačte silou na keramickou desku. 
2) Vezměte a jemně vložte nádobí během provozu, aby nedošlo k poškození keramické 

desky. 
3) Po použití se nedotýkejte keramické desky rukou, aby se zabránilo popálení od 

vysoké teploty. 
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Instalace na kuchyňskou linku 
Odstraňte veškeré obalové materiály a 
příslušenství. Zkontrolujte, zda trouba 
neobsahuje žádné promáčkliny a nemá 
rozbitá dvířka. Pokud je trouba poškozena, 
neinstalujte ji. 

Instalace 
1. Zvolte rovný povrch, který nabízí 

dostatek otevřeného prostoru pro 
vstup a/nebo výstup větrání 
(Obrázek. 1). 

 
 

Skříň: Odstraňte všechny ochranné vrstvy na 
povrchu skříně mikrovlnné trouby. 

 

 
10 cm vzdálenost by měla zůstat mezi spotřebičem a 
pravou a zadní stěnou a 30-cm od horní stěny. 
Nikdy nedemontujte nohy spotřebiče, ani neblokujte 
přívod vzduchu a výfukový otvor. Levá strana musí být 
otevřená. 

1) Blokování vstupních a/nebo výstupních větracích 
otvorů může způsobit poškození trouby. 

2) Umístěte troubu, co nejdále od rádia a TV, jak je 
možné. Provoz mikrovlnné trouby může 
způsobit rušení rádiového či televizního příjmu. 

3) Připojte troubu do standardní domácí zásuvky. 
Ujistěte se, že napětí a frekvence odpovídá napětí 
a frekvenci na energetickém štítku. 

4) Varování: Zástrčky a zásuvky, elektrické spotřebiče, 
nebo spotřebiče, které jsou ovlivněny teplem a 
vlhkostí, by měly být dále od větracích otvorů 
trouby.

OPEN 

10 cm      10 cm 

30 cm Obr. 1 
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Pokyny pro čištění 
Troubu udržujte vždy v čistém stavu 
1. Čištění průhledného skleněného okénka, vnitřku panelu dveří a předního čela trouby. 

Pro dosažení nejlepšího výkonu a udržení vysokého stupeň bezpečnosti by měl být vnitřní panel 

dvířek a přední část trouby bez zbytků jídla nebo nahromaděné mastnoty. Otřete tyto části 

jemným saponátem, opláchněte a vytřete do sucha. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky. 

 
2. Čištění ovládacího panelu a plastových částí. 

Neaplikujte na ovládací panel a plastové díly čisticí prostředek nebo postřik se zásaditou 

kapalinou, neboť to může způsobit poškození těchto dílů. 

K čištění těchto částí použijte suchý hadřík (ne nasáklé tkaniny). 
 

3. Čištění vnitřku trouby. 

Po použití spotřebiče nezapomeňte vyčistit rozlité tekutiny, rozstříkaný olej a zbytky jídla tak 

rychle, jak je to možné. Pokud se trouba používá ve znečištěném stavu, její účinnost klesá a 

nečistoty zůstanou přilepené na plochách v troubě, a mohou způsobit nepříjemné pachy. Vnitřek 

vyčistěte hadrem namočeným ve vlažné vodě s jemným čisticím prostředkem, poté opláchněte 

mýdlem s vlhkým hadříkem. 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Neotírejte plastové a lakované části trouby bělidlem, ředidly nebo jinými 

čisticími prostředky, protože to může způsobit, že tyto části se rozpustí nebo budou mít ostré 

hrany. 
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PROVOZ 
Ovládací panel a funkce 

 
 

 
 
 

(1) Tlačítka výkonu 
(2) Tlačítko zadání doby 
(3) Tlačítko dvojitého množství 
(4) Tlačítko Stop/Reset  
(5) Tlačítko Start  
(6) Číslicová klávesnice 

(1) 

(2) (6) 

(3) 
 
(4) 

(5) 
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PROVOZNÍ POKYNY 
 
 

Příloha.  A Doplňky uživatele 

Níže uvedené položky v tučném písmu jsou předvolené hodnoty. 

Doplněk Nastavení Popis 

1 

EOC tón 

OP:10 3sekundové pípnutí  
OP:11 Nepřetržité pípání 

OP:12 5 rychlých pípnutí, opakování 

 
2 

Pípátko 
Hlasitost 

OP:20 Pípátko vypnuto  

OP:21 Nízká 
OP:22 Střední 
OP:23 Vysoká 

3 
Pípátko 
Zap/Vyp 

OP:30 Klíč pípnutí Vyp 
OP:31 Klíč pípnutí Zap 

4 

Okno 

klávesnice 

OP:40 15 sekund 
OP:41 30 sekund 
OP:42 60 sekund 
OP:43 120 sekund 

5 
Za chodu 

OP:50 Za chodu Deaktivováno 
OP:51 Za chodu Aktivováno 

6 Reset dveří 
OP:60 6 Reset dveří Deaktivováno 
OP:61 6 Reset dveří Aktivováno 

 
7 Max. doba 

OP:70 60 Minut max. doba vaření 
OP:71 10 Minut max. doba vaření 

8 Ruční 
Programování 

OP:80 Ruční programování Deaktivováno 
OP:81 Ruční programování Aktivováno 

9 
Dvě číslice 

OP:90 Režim jedné číslice-10 programů 

OP:91 Režim dvou číslic -100 programů 
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Příloha. B Předvolené doby vaření 

Trouba bude dodána s následující přednastavenými dobami vaření, pokud není uvedeno jinak ve 
Specifikaci výrobku. 

 

Tlačítko Displej (Doba) Výkon Faktory vaření 
1 0:10 100% 80% 
2 0:20 100% 80% 
3 0:30 100% 80% 
4 0:45 100% 80% 
5 1:00 100% 80% 
6 1:30 100% 80% 
7 2:00 100% 80% 
8 3:00 100% 80% 
9 4:00 100% 80% 
0 5:00 100% 80% 
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1. Připojení 

" _ _ _ _ _ _ _ " se zobrazí, pokud je trouba zapnuta poprvé. Jestliže stlačíte tlačítko "        “, trouba 
přejde do klidového režimu. 

Pro některé modely: 
 
 

2. Klidový režim 

1) Vstup. Trouba vstupuje do klidového režimu. Po uplynutí několika sekund do Pohotovostního 

režimu, bez stisknutí klávesnice a otevření a zavření dvířek. Počet sekund je stanoven 

okénkem časové prodlevy klávesnice, nastavené volbou  uživatele 4. 

2) Během klidového režimu je obrazovka prázdná. A nebude zde žádná činnost trouby. 

3) Otevřením a následným uzavřením dvířek trouby, přechází trouba do Klidového 

režimu a následně do Pohotovostního režimu. 

 
 

3. Pohotovostní režim  

1) V tomto režimu je trouba připravena buď pro ruční, nebo přednastavený cyklus vaření. 

2) Otevřením a následným uzavřením dvířek trouby, když je trouba v klidovém 

režimu, přejde do Pohotovostního režimu. 

2) Během Pohotovostního režimu se zobrazuje text "PŘIPRAVEN". 

3) Z Pohotovostního režimu může trouba přejít do téměř všech ostatních režimů. 
 
 
 

4. Režim Otevřené dveře  

1) Když jsou dveře trouby otevřené, je trouba v Režimu Dveře otevřené. 

2) Během tohoto režimu je obrazovka prázdná. Ventilátor pracuje a lampa trouby svítí. 

3) Když jsou dvířka zavřená, a pokud je vybrána Uživatelská volba OP:60, a probíhá 

ruční nebo přednastavený cyklus vaření, trouba poté vstupuje do Režimu Pauza. 

Ve všech ostatních případech se trouba vrátí do Režimu Otevřená dvířka s nastavenou 

Uživatelskou volbou OP:61, otevírání a zavírání dvířek vymaže jakékoli informace o Ručním 

nebo Přednastaveném Programu, který probíhal. 
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5. Režim pauza 

1) Tento režim umožňuje uživatelům dočasně zastavit cyklus vaření pro zkontrolování 

nebo zamíchání vařeného jídla. 

2) Když jsme v Ručním Režimu vaření, nebo v Režimu vaření s Přednastaveným programem, a 

pokud jsou dvířka otevřená nebo zavřená, nebo jestliže je stisknuto "      “ trouba vstoupí 

do Režimu Pauzy. 

3) Když je v režimu pauzy, je na obrazovce zobrazena zbývající doba vaření. 

4) Režim Pauza vyprší, trouba se vrací zpět do klidového režimu stejným způsobem jako 
v pohotovostním režimu, v závislosti na Uživatelské volbě 4. 
Navíc, pokud je stlačeno tlačítko "      " trouba se okamžitě vrátí do pohotovostního režimu. 
 
NEBO, jestliže je stlačeno tlačítko "     “, vrací se trouba do pracovního režimu. 

 

 
6. Režim ručního zadání vaření 

1) Když je trouba v tomto režimu, může uživatel ručně zadat dobu a velikost výkonu. 

2) Zatímco je trouba v Pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka "Zadání doby" přejde trouba 

do Režimu ručního zadání vaření. 

3) Během tohoto režimu se zobrazuje"00:00" pro zadání doby, kterou potřebujete. 

4) Pokud stiskněte tlačítko "Podržet 0% "," Rozmrazit 20%", "Střední 50%" nebo "Střed-

Vysoký 70%" pro vybrání úrovně výkonu, na obrazovce se zobrazí příslušný výkon. Pokud 

stisknete stejné tlačítko dvakrát, změní se výkon na PL10. Pokud není vybrán žádný výkon, 

je výchozím výkonem "PL10". 

5)  Během procesu zadávání stiskněte "     " pro zadání Režimu ručního vaření. 

Stiskněte “ " pro zadání Pohotovostního režimu. 

 
 
 

7. Režim Ručního vaření 

1) Tento režim umožňuje vaření jednotlivých potravin. Zatímco jste v Režimu Ručního zadání 

vaření, pak stisknutí tlačítka "      " spustí trouba Režim Ručního vaření. 

2) Během tohoto režimu je zobrazována zbývající doba vaření. Ventilátor pracuje a lampa trouby 
svítí. 

3)  Po skončení programu vstoupí trouba do Režimu konec cyklu vaření. 

Jestliže stisknete tlačítko "        " během tohoto režimu, trouba vstoupí do 

režimu Pauza. 
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8. Režim Konce cyklu vaření 

1) Poté, co uplyne doba v Režimu Manuálního vaření, nebo v Režimu Přednastaveného 

programu vaření, přejde trouba do Režimu Konce cyklu vaření. 

2) Během tohoto režimu se zobrazí „PROVEDENO“. 

3) Pokud je vybrána Uživatelská Volba buď OP:11, nebo "OP:12", bude trouba nadále toto 

signalizovat, dokud uživatel toto nepotvrdí buď pomocí otevření a uzavření dveří, nebo 

stisknutím tlačítka "       " 

Pokud je vybrána Uživatelská Volba OP:10, přejde trouba po 3sekundovém pípnutí do 

Pohotovostního režimu. 

 
 
 

9. Režim vaření podle předvoleného programu 

1) Tento režim umožňuje vaření potravin jedním dotykem tlačítka. Když jste 

v Pohotovostním režimu, potom stisknutím jednoho z deseti číslicových tlačítek na 

klávesnici, trouba spustí Přednastavený program související s příslušným tlačítkem. 

2) Během tohoto režimu obrazovka zobrazuje zbývající dobu vaření. Pokud jde o 

vícestupňové vaření, zobrazí se celková zbývající doba vaření, nikoli zbývající doba 

vaření v konkrétní fázi vaření. 

3) Po skončení programu vaření přejde trouba do Režimu Konec cyklu vaření. 

Jestliže během tohoto režimu stisknete tlačítko "        ", přejde trouba do Režimu Pauza. 
 
 
 
 

10. Vaření za chodu 

1) Zatímco probíhá proces vaření, a pokud je vybrána Uživatelská Volba OP:51, 

stiskněte číslicová tlačítka, a přednastavený program vaření se spustí 

automaticky. 

2) Na obrazovce se zobrazí zbývající doba vaření. 

3) Po skončení programu vaření přejde trouba do Režimu Konec cyklu vaření. 
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11. Režim programování 
Tento režim umožňuje uživateli přiřadit doby vaření a úrovně výkonu, jedním stisknutím 
příslušného dotykového tlačítka. 

1) Otevřete dveře a stiskněte tlačítko "1" po dobu 5 sekund; bzučák zazní jednou a trouba 

přechází do Režimu Programování. 

2) Zobrazí se "PROGRAM". Nyní můžete zadat potřebnou dobu vaření. 

3) Stiskněte tlačítko "Podržet 0% "," Rozmrazit 20%", "Střední 50%" nebo "Střed-Vysoký 70%" 

pro vybrání úrovně výkonu. Na obrazovce se zobrazí příslušný výkon.  Pokud stisknete stejné 

tlačítko dvakrát, změní se výkon na PL10. 

 Pokud není vybrán žádný výkon, je výchozím výkonem "PL10".  

Poznámka: Nejprve nastavte dobu, potom vyberte výkon. 

4) Jak změnit faktory vaření: Jestliže stisknete "X2", zobrazí se na obrazovce "CF:XX". 
Předvoleným výkonem je 80 %. Zobrazí se "CF:08". Pokud budete potřebovat změnit tento 
faktor vaření, stačí stisknout jedno z číslicových tlačítek pro jeho nastavení. 

5) Po nastavení doby vaření a výkonu, stiskněte "     "; tento program vaření bude 

uložen. Po uložení tohoto programu se zobrazí "PROGRAM". 

6) Jestliže celková doba vaření překročí MAX dobu volby uživatele 7, když pak stiskněte 

tlačítko "       „ pro uložení programu, zazní krátce třikrát bzučák, indikující, že se 

doba nepoužívá. A poté se obrazovka vrátí zpět a zobrazí "PROGRAM". Doba trvání 

nastavená předtím se nezmění. 

7) Uzavřete dvířka, trouba se vrátí zpět do Pohotovostního režimu. Jestliže stisknete tlačítko 

"         " během procesu nastavování, trouba přejde do Režimu Otevřené dveře. 

Program, který nebyl uložen, bude ztracen. Pokud je zde program uložený jako řízení 
paměti, stiskněte odpovídající číslicové tlačítko, a tento uložený program se spustí. 
Jestliže zde není uložen žádný takový program, bzučák bude signalizovat po stisknutí 
číslicového tlačítka, a trouba nebude pracovat. 

Například: Nastavte program jako paměťové vaření. Stupeň výkonu je PL7 a doba 
vaření je 1 minuta a 25 sekund. 

Krok 1: Otevřete dvířka, stiskněte číslicové tlačítko "1" po dobu 5 sekund, zobrazí se 

"PROGRAM".  

Krok 2: Stiskněte číslicové tlačítko "3", na obrazovce se zobrazí "P:03"; po dvou 

sekundách se zobrazí příslušná doba trvání " :30". 
Krok 3: Stiskněte číslicová tlačítka "1", "2" a "5" pro zadání doby vaření.  

Krok 4: Stiskněte tlačítko "Střed-Vy/70%", zobrazí se 1:25 70". Nastavení je hotovo. 

Krok 5: Stiskněte "      " pro uložení. Při příštím použití tohoto programu 

stiskněte pouze "3", a příslušný program se opět spustí. 
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Poznámka: 

1. Pokud dojde k výpadku elektřiny, uložený program se neztratí. 

2. Jestliže tento program potřebuje obnovit, prostě opakujte výše uvedené kroky. 

3. Jestliže stiskněte jako poslední krok tlačítko " ”, trouba přejde do pohotovostního režimu. 
Toto nastavení nebude použito. 

 

12. Vaření dvojnásobného množství jídla 

1) Pomocí tlačítka X2  může uživatel snadno nastavit novou dobu pro vaření 

dvojnásobného množství jídla. 

2) Pokud je stisknuto tlačítko "X2" v pohotovostním režimu, a je následováno spuštěním předem 

nastaveného programu, nebo je stisknuto tlačítko "X2" po dobu 5 sekund, trouba zahájí vaření 

s přítomným množstvím jídla pro přednastavenou dobu vaření. 

3) Stiskněte "X2", zobrazí  se "DVOJNÁSOBEK". Když stiskněte číslicová tlačítka, na displeji se 

zobrazí množství s předem nastavenou dobou. 

Například, stiskněte tlačítko "5" a jeho přednastavená doba je 1 minuta. Stiskněte "X2", doba se 

změní na 1:00*(1+0.8)=1:48 (1 minuta a 48 sekund) 

4) Po skončení programu vaření přejde trouba do Režimu Konec cyklu vaření. 

Poznámka: Tuto funkci lze použít při režimu předem nastaveného programu. 

 
 

13. Programování fázového vaření 
Tento režim umožňuje uživateli vařit jídlo v ručním režimu vaření a v programovém režimu vaření. 

1) Lze nastavit nanejvýše tři fáze při režimu vaření nebo při režimu programování. 

Po nastavení výkonu a doby vaření pro první fázi stiskněte tlačítko "Zadání doby" pro nastavení druhé 

fáze. Stejně postupujte i při nastavení třetí fáze. 

2) Při nastavování druhé a třetí fáze se po stisknutí " Zadání doby" zobrazí "FÁZE-2", 

"FÁZE-3". 

3) Stiskněte tlačítko "      " pro zahájení cyklu vaření. 
 
 
 
 
 
 

Příklad: V režimu programování stiskněte číslicové tlačítko "3" pro nastavení 
dvoufázového vaření. První fáze je PL7 a doba vaření je 1 minut 25 sekund. Druhá fáze je 
PL5 a doba vaření je 5 minut 40 sekund. Postup bude následující: 
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a. Otevřete dvířka, stiskněte číslicové tlačítko "1" po dobu 5 sekund, zobrazí se "PROGRAM". 
b. Stiskněte číslicové tlačítko "3", na obrazovce se zobrazí "P:03"; po dvou 

sekundách se zobrazí příslušná doba trvání " :30". 
c. Pomocí tlačítek "1", "2", "5" zadejte dobu vaření.  

d.  Zobrazí se "1:25". 

e. Stiskněte "Střed-VY 70% ", zobrazí se"1:25 

70". První fáze je ukončena. 

f. Stiskněte tlačítko "Zadání doby", zobrazí se 

"FÁZE-2". 

g. Stiskněte tlačítka "5", "4","0" , zobrazí se 

"5:40". g. Stiskněte "Střední 50% ", zobrazí se 

"5:40 50". 

Druhá fáze je ukončena. 

h. Stiskněte tlačítko "     " pro zahájení vaření.  

i. Odpočítává se celková doba 

 

 

14. Režim použití nabídek 
Tento režim umožňuje uživateli vybrat si mezi různými způsoby, jak provozovat troubu. 

1) Otevřete dvířka trouby a stiskněte tlačítko "2" po dobu 5 sekund. Bzučák zazní jednou a zadá 

režim nabídek. 

2) Na displeji se zobrazí "OP- -".:  

3) Stiskněte jakékoli číslicové tlačítko pro zadání nastavení příslušného režimu. 

Například: Nastavte hlasitost bzučáku na střední hodnotu. Stiskněte "2" a zobrazí se „OP:22". 

Pokud chcete změnit, držte stisknutou klávesu "2", na displeji se zobrazí "OP:20", 

"OP:21","OP:22", "OP:23","OP:20" .....v řadě. 

4) Stiskněte "     " pro uložení aktuálního nastavení. Po jeho uložení se opět zobrazí "OP:- -". 

5) V průběhu procesu nastavování stiskněte “ ” pro zadání Režimu Otevřených dveří. 

Uzavřením dveří přejde trouba do Pohotovostního režimu. 

6) Jestliže při posledním kroku nebude stisknuto tlačítko "       " , nelze tento program 

uložit, a zůstává tak předchozí stav. 
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15. Servisní režim 
1) Otevřete dvířka trouby a stiskněte tlačítko "3" po dobu 5 sekund pro přechod do servisního režimu. 

2) Na displeji se zobrazí "SERVIS“: 

3) Zkontrolujte doby uzavření nebo otevření dveří; stačí stisknout číslicové tlačítko "3", na 

obrazovce se zobrazí následující doby 

4) Jestliže stisknete tlačítko " 1 " pro hodiny trubky. 

5) Pokud stiskněte tlačítko " 2 " pro cykly trubky. 

6) Pokud stiskněte tlačítko " 3 " pro cykly dvířek 

Jestliže stisknete tlačítko " 4 " , budou vymazány 
servisní informace.  
Pouze pro některé modely: 
Jestliže stisknete tlačítko " 5 " pro chod horního magnetronu. Trouba zobrazí ampéry. 
Jestliže stisknete tlačítko " 6 " pro chod spodního magnetronu. Trouba zobrazí ampéry. 

7) Stiskněte "        " pro zadání Režimu otevřených dveří.  Uzavřením dveří přejde trouba do 
Pohotovostního režimu. 

 
16. Výrobní nastavení předvoleb 

V pohotovostním Režimu stiskněte tlačítko "         " a tlačítko „0 " pro výrobní nastavení 
předvoleb. 

1) Stiskněte " " a " 0 ", bzučák zazní jednou, a na displeji se zobrazí “KONTROLA”. 
Pokud jste vy výrobním přednastavení, na displeji 
se zobrazí “11”, a po třech sekundách přechází 
trouba do režimu připraveno. 
 

 
 
 

Stiskněte tlačítko" "  pro zrušení displeje a vrácení se zpět do procesu displeje. 
Pokud nejste ve výrobním nastavení, zobrazí se na displeji " 00 ", stiskněte 
tlačítko"… ….."pro výrobní  nastavení, na displeji se zobrazí " VYČISTIT " Bzučák zazní jednou 
po samotestování, na obrazovce se zobrazí "11" nebo"00. 

2) Jestliže nestisknete " " když displej zobrazuje " 00 ", toto nastavení se zruší. 

Poznámka: Buďte opatrní při provozu zařízení, neboť toto obnoví všechny výchozí konfigurace 
výrobního nastavení. 
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Odstraňování potíží 
 

Normální 

Mikrovlnná trouba ruší příjem 

televizoru 

Při provozu mikrovlnné trouby může dojít k rušení 

přijímaného rozhlasového a televizního vysílání. To je 

podobné rušení jako u malých elektrických spotřebičů, jako je 

mixér, vysavač a elektrický ventilátor. To je normální. 

Tlumené světlo v troubě Při nízké spotřebě mikrovlnné trouby může dojít k poklesu 

světla v troubě. To je normální. 

Na dvířkách se usazuje pára, z 

větracích otvorů vychází horký 

vzduch 

Při vaření může stoupat pára z jídla. Většina se dostane z 

větracích otvorů. Některé se mohou na chladném místě, jako 

jsou dvířka trouby, hromadit. To je normální. 

Trouba se náhodně spustí, aniž by 

v ní bylo jídlo. 

Je zakázáno spustit jednotku bez jídla uvnitř. Je to velmi 

nebezpečné. 
 

Problém Možná příčina Řešení 
 
 
 
 

Troubu nelze 
zapnout. 

(1) Napájecí kabel není 
dostatečně zasunut. 

Odpojte napájecí kabel. Poté jej 
po 10 sekundách znovu pečlivě 
zasuňte. 

(2) Prasklá pojistka nebo 
vypadlý jistič. 

Vyměňte pojistku nebo znovu 
nahoďte jistič (opraveno 
odborným pracovníkem naší 
společnosti) 

 
(3) Problém s elektrickou 
zásuvkou. 

Vyzkoušejte elektrickou zásuvku 
pomocí jiných elektrických 
zařízení. 

Trouba neohřívá. (4) Dvířka nejsou správně 
zavřena. 

Zavřete správně dvířka. 

Lampa a ventilátor jsou 
hlučné, když trouba 
končí provoz. 

Ventilátor a lampa pracují, 
když trouba končí provoz. 

Toto je normální. Lampa a ventilátor 
přestávají pracovat, když teplota 
v troubě klesá. 
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Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 
by měla být WEEE shromažďována a likvidována samostatně. Pokud se 
kdykoli v budoucnu rozhodnete tento produkt odstranit, NEVYHAZUJTE 
jej do klasického domovního odpadu. Pokud to bude možné, zašlete jej 
na sběrné místo WEEE. 

 
 
 
 
 
 

Instalace (doplněk) 

1. Přepínání provozu této mikrovlnná trouby může způsobit kolísání napětí na 
elektrickém vedení. Tato operace této trouby při nepříznivých podmínkách na napájecím 
vedení může mít nepříznivé účinky. Tento spotřebič je určen pro připojení k systému napájení 
s maximální přípustnou impedancí systému Zmax = 0,2 Ohmů na rozhraní napájení 
uživatele. Uživatel musí zajistit, že je toto zařízení připojeno pouze k napájecímu systému, 
který splňuje výše uvedené požadavky.  Pokud je to nutné, může uživatel požádat společnosti 
komunálního dodavatele elektrického napájení o hodnotu impedance systému v místě 
rozhraní. 

 
2. Pokud není žádný vodič vyrovnání potenciálu v daném elektrickém napájení, musí 
být instalován v zadní části spotřebiče externí vodič vyrovnání potenciálů (viz symbol). 
Tento terminál musí být v účinném elektrickém kontaktu se všemi pevnými 
nechráněnými kovovými částmi, a musí umožnit připojení vodiče o jmenovitém 
průřezu do 10 mm2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Symbol pro externí připojení ekvipotenciálního pospojování vodičů. 



seznam servisních organizací:  

CZ:  RM Gastro CZ s.r.o., Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281 926 604, 
 info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK:  RM GASTRO - JAZ S.R.O., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717 061,
 obchod@jaz.sk, www.jaz.sk

PL:      RM GASTRO Polska Sp. z o.o., ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń, tel. +48 33 854 73 26
            info@rmgastro.pl, www.rmgastro.pl 
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