
Mini elektrická trouba s konvekcí 2000 W

Návod k obsluze

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím
před instalací nebo použitím výrobku návod k obsluze, aby nedošlo k jeho poškození
v důsledku nesprávné manipulace. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, je třeba
tyto instrukce předat spolu s montážním návodem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.
Měly by být vždy dodržovány následující zásady:

● Před použitím nebo čištěním trouby si přečtěte všechny pokyny.

● Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled

● Neponořujte síťový kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

● Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se
dotýkal horkých povrchů.



● Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, nebo pokud
je vadný či poškozený spotřebič samotný. Nepokoušejte se jednotku opravit
sami a vždy kontaktujte odborníka.

● Při provozu trouby udržujte volný prostor kolem spotřebiče alespoň deset
centimetrů, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

● Před odpojením přístroje ze zásuvky jej vypněte.

● Pokud troubu nepoužíváte, nebo ji budete čistit, odpojte ji od elektrické sítě.
Za kabel nikdy netrhejte.

● Před údržbou nebo čištěním nechte přístroj vychladnout.

● Při přenášení spotřebiče s horkým tukem nebo jiným horkým obsahem buďte
velmi opatrní.

● Žádnou část trouby nezakrývejte kovem nebo látkou, protože by mohlo dojít k
přehřátí.

● Na troubu nepokládejte žádné předměty a troubu nezakrývejte.

● Při vyjímání pekáče nebo likvidaci horkého tuku a jiných horkých tekutin buďte
velmi opatrní.

● Nikdy nenechávejte troubu během používání bez dozoru.

● Do trouby se nepokoušejte vkládat velké potraviny (např. celého krocana)
nebo kovové nádobí, protože by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.

● Používejte pouze nádoby z vhodných  materiálů.

● Do trouby nevkládejte žádné z následujících materiálů: plast, papír apod.

● V této troubě nepoužívejte žádné jiné příslušenství než to, které doporučuje
výrobce.

● Při vyjímání pekáče z horké trouby vždy používejte izolované rukavice.

● Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu.

● Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.



● Skleněná dvířka jsou těžká. Držte kliku, dokud se dveře zcela neotevřou.
Nenechte dveře spadnout.

● Děti pohybující se v okolí spotřebiče musí být vždy pod přísným dohledem.

● Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled
nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

● Nepoužívejte přístroj s vadným síťovým kabelem.

● Teplota přístupných povrchů může být při provozu jednotky vysoká, dbejte
proto zvýšené opatrnosti.

● Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo
samostatného dálkového ovládání.

SEZNAM DÍLŮ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROŽNĚNÍ A KONVEKCE

1. Vypnuto
2. Konvekce
3. Rožnění
4. Kombinace rožnění a konvekce



VÝBĚR TOPNÉ FUNKCE

1. Vypnuto
2. Horní ohřev
3. Spodní ohřev
4. Spodní a horní ohřev
5. Spodní ohřev a konvekce
6. Spodní ohřev + horní ohřev + konvekce

OVLÁDÁNÍ ČASU A SVĚTLA

● Když je časovač zapnutý, svítí vnitřní
osvětlení.

● Když je časovač vypnutý, vnitřní
osvětlení nesvítí

PŘED POUŽITÍM

● Zajistěte dostatečné větrání v okolí trouby.

● Před použitím se ujistěte, že je trouba zcela suchá.

● Trouba by neměla být umístěna na neošetřeném dřevěném povrchu. Troubu
používejte pouze na teplu odolném povrchu.



● Nožičky trouby mohou na stole zanechat určité stopy. Pokud se tak stane,
odstraňte stopy vlhkým hadříkem.

POUŽITÍ TROUBY

● Otočte ovladačem termostatu ve směru hodinových ručiček na požadovanou
teplotu.

● Otočte přepínač do požadované polohy funkce.

● Nastavte šipku na časovači na požadovaný počet minut.

● Vnitřní kontrolka a indikátor napájení se rozsvítí, když je časovač zapnutý, a
zhasnou, když je časovač vypnutý.

● Po uplynutí nastavené doby pečení se trouba automaticky vypne a zazní
zvonek.

● Troubu lze během pečení vypnout ručně otočením ovladače časovače proti
směru hodinových ručiček do polohy OFF.

● Pokud troubu používáte poprvé, nastavte přepínač funkcí na horní a dolní
ohřev. Nastavte teplotu na 230 °C a prázdnou troubu zahřívejte 10 minut. Na
začátku se může objevit kouř a spálený zápach. Nejedná se však o poruchu.

● Pro lepší výkon pečení doporučujeme troubu předehřát přibližně 10-15 minut.

GRILOVÁNÍ

● Přepněte přepínač do polohy GRILL (horní ohřev).

● Otočte knoflíkem regulace teploty na 250 °C.

● Nastavte časovač na požadovanou dobu grilování.

● Po dokončení pečení nastavte časovač zpět na OFF, aby se trouba vypnula.



ROŽNĚNÍ

1. Vložte rožeň přímo do středu potraviny, kterou chcete opékat a zajistěte
utažením.

2. Dbejte na to, aby byl pokrm na rožni uprostřed.
3. Vložte rožeň s potravinou do trouby, ujistěte se, že je rožeň zasazena

správně.
4. Zapojte troubu.
5. Otočte knoflíkem regulace teploty na 250 °C.
6. Otočte časovač na požadovaný čas, rozsvítí se indikátor napájení. Obvykle

trvá pečení kuřete o hmotnosti 2,5 kg přibližně 30 minut.
7. Otočte knoflíkem do polohy “rožnění” nebo “rožnění a konvekce” a rožeň se

začne otáčet.
8. Po dokončení pečení vraťte časovač do polohy OFF.



9. Když trouba dostatečně vychladne, můžete opatrně vyndat pečený pokrm.
10. Sundejte jídlo z rožně.

PO POUŽITÍ

● Vraťte všechny knoflíky do vypnuté polohy.

● Odpojte spotřebič ze zásuvky.

● Před čištěním nebo údržbou nechte troubu zcela vychladnout.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

● Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej
vychladnout.

● Neponořujte spotřebič do vody. Všechny povrchy i vnitřní prostory spotřebiče
lze čistit čistým, vlhkým hadříkem.

● Pokud se objevují skvrny, použijte jemné mýdlo.

● K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte ekologicky a
nevyhazujte je do domovního odpadu. V rámci EU tento symbol
označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní
odpad. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné materiály a
měl by být odevzdán do recyklačního systému, aby bylo chráněno
životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno
nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím zlikvidujte
pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek předejte k
likvidaci do místa, kde jste jej zakoupili. Odtud pak bude výrobek
předán recyklaci.

Recyklace je alternativou k vrácení výrobku: Alternativou k vrácení výrobku je
povinnost vlastníka přispět k řádné recyklaci v případě likvidace majetku. Za tímto
účelem lze použitou věc rovněž odevzdat na sběrném místě, které provede likvidaci
v souladu s vnitrostátním zákonem o nakládání s odpady a recyklaci. Informace o
veřejných sběrných místech získáte na příslušném místním úřadě. Odkaz na



registrační číslo OEEZ: V německém registru Stiftung Elektro-Altgeräte Register
(Nadace EAR), Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, výrobce a distributor elektrických
a/nebo elektronických zařízení pod registračním číslem (WEEE Reg. No. DE): DE
23337695.




