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MW 785 – Mikrovlnná trouba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento 
návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním 
vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přistroj předávat třetím osobám, odevzdejte 
jim i tento návod k obsluze. 
• Používejte tento přistroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přistroj 
není určen pro komerční použiti. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před 
horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a 
stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přistroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k 
navlhčeni nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přistroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za 
kabel), jestliže nebudete přistroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při 
čištěni nebo v případě poruchy. 
• Přistroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přistroj vždy 
vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Pravidelně kontrolujte přistroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přistroj vykazuje 
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přistroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste 
eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami 
pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 



 
Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu 

(plastové pytlíky, karton atd.). 
VYSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby 

byl tento přistroj používán pouze pod dohledem. Tento přistroj není hračka. Zabraňte tomu, aby 
si s ním hrály male děti. 
Důležité bezpečnostní pokyny! Důkladně si prostudujte a uschovejte pro budoucí potřebu. 

• Sáčky plněné zrním, třešňovými peckami nebo gelem neohřívejte v mikrovlnné troubě. 

NEBEZPEČI POŽARU! 

• Výstraha: Jestliže jsou poškozena dvířka nebo těsněni dvířek, nesmí byt mikrovlnná trouba 

uvedena do provozu dříve, než je provedena oprava osobou, která je k tomu řádně vyškolena. 
Výstraha: V žádném případě neopravujte přistroj sami, ale obraťte se na autorizovaného 
odborníka. S výjimkou odborníka je pro všechny ostatní osoby nebezpečné provádět jakékoliv 
opravy nebo údržbové práce, které vyžaduji demontáž jakéhokoliv krytu, zajišťujícího ochranu 
proti ozářeni mikrovlnnou energii. 

• Výstraha: Neohřívejte tekutiny v uzavřených nádobách. Nebezpečí exploze! 

• Výstraha: Vaši mikrovlnnou troubu nestavte do skříně. Dbejte nato, aby na všech stranách 

spotřebiče byla vůči skříním, stěnám apod. dodržena minimální vzdálenost pro 
ventilaci 20 cm. 

• Výstraha: Děti a nemocné osoby mohou spotřebič použit bez dohledu, pokud obdrží náležité 

pokyny, které jim umožní, aby spotřebič použili bezpečným způsobem a byli si vědomi nebezpečí 
nesprávného zacházení. 

• Výstraha: Pokud by se spotřebič provozoval v kombinovaném provozu smí ho děti z důvodu 

vyšších teplot používat pouze pod dohledem dospělých. 

• Upozorněni: Mikrovlna trouba není určena pro ohřívaní/ zahříváni živých tvorů. 

• Používejte jen nádobí z vhodného materiálu, jako je: sklo, porcelán, keramika, žáruvzdorná 

uměla hmota nebo speciální nádobí pro mikrovlnné trouby. 

• Při ohřívaní nebo vařeni pokrmů, které jsou v obalech z hořlavých materiálů (např. plastové 

nebo papírové nádobky), musí být mikrovlnná trouba pod stálým dohledem kvůli nebezpečí 
možnosti vznícení těchto materiálů. 

• Objeví-li se kouř, přistroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dvířka nechte zavřena, aby 

došlo k udušeni eventuálního plamene. 

• Pozor, utajeny var: Při vařeni, a zejména pak při ohřívaní tekutin (voda), se může stát, že je sice 

dosaženo teploty varu, ale typické bublinky páry ještě nevystupuji. Tekutina se vaří 
nerovnoměrně. Tento tzv. utajeny var může při vyjímaní nádoby a tím způsobeném lehkém 
otřesu vest k náhlému vytvořeni bublinek páry a tím i k překypěni tekutiny. Nebezpečí popálení! 
K dosaženi rovnoměrného varu vložte do nádoby skleněnou tyčinku (nebo z podobného 
materiálu, ne však kovovou!) 

• Obsah kojeneckých lahvi a sklenic s dětskou výživou musí byt před použitím promíchán nebo 

protřepán a musí byt zkontrolovaná jeho teplota. Nebezpečí popálení! 



• Potraviny se skořápkou nebo slupkou apod., jako jsou vejce, vuřty, uzavřené skleněné konzervy 

atd., nesměji byt v přístrojích využívajících energii mikrovln ohřívaný, protože by mohly 
explodovat, a to dokonce i tehdy, jestliže je proces jejich ohřevu mikrovlnami ukončen. 

• Rám dvířek/těsněni dvířek a sousedící díly musí byt v případě znečištěni důkladně vyčištěny 

pomoci vlhkého hadříku. 

• Čistěte mikrovlnnou troubu pravidelně a vždy odstraňte zbytky potravin z vnitřního prostoru. 

• V případě, že přistroj nebude udržován v náležitě čistém stavu, může dojit ke zničeni povrchu, 

což ovlivni životnost přístroje a může mít za následek i nebezpečné situace. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ovládací panel 
2. Regulátor času 
3. Otevírání dveří  
4. Kluzný kroužek 
5. Uzávěr dvířek 
6. Okénko  
7. Skleněný talíř  
8. Ventilační otvory  

 
Nádobí vhodné pro mikrovlnou troubu 

• Ideální materiál pro používaní v mikrovlnné troubě je průhledný, který umožňuje 

mikrovlnnému záření ohřívat pokrmy stejnoměrně. 

• Mikrovlnné záření nemůže proniknout kovem, proto by se neměly používat kovové nádoby či 

talíře. 

• Nepoužívejte žádné mísy z recyklovaného papíru, neboť mohou obsahovat drobné kovové 

časti, což může vest ke vzniku jisker a požáru. 

• Kulaté/oválné mísy a talíře jsou vhodnější než hranaté, neboť pokrmy v rozích se mohou 

převařit. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedení do provozu 

Pokud by se na plášti či na topném článku nacházely zbytky vařeni či oleje, může na začátku šířit 
kouř či zápach. Jedna se o normální situaci a při opakovaném použiti se již nevyskytne. Důrazně 
doporučujeme, abyste postupovali následujícím způsobem: 
• Nastavte přistroj na funkci grilovaní a nechte ho několikrát pracovat bez použiti potravin. 
• Dbejte prosím na dostatečné větraní. 

• Vyjměte veškeré příslušenství, které se nachází uvnitř mikrovlnné trouby, zbavte jej obalového 

materiálu a vložte kluzný kroužek do středu. Skleněný talíř umístěte na hnací osu tak, aby zapadl 
do vybraní hnací osy a ležel rovně. 

• Zkontrolujte přistroj z hlediska viditelného poškozeni, zejména v oblasti dvířek. Při poškozeni 

jakéhokoliv druhu nesmí byt přistroj v žádném případě uveden do provozu. 

• Aby se při provozu přístroje zamezilo rušeni jiných přístrojů, nestavte Váš přistroj do 

bezprostřední blízkosti jiných elektronických přístrojů. Odstraňte ochrannou folii, která může 
ulpívat na skříni přístroje. 

• Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz. 

 
Používaní přístroje 
Co je dobré vědět o mikrovlnném provozu 

• Váš přistroj pracuje s mikrovlnným zářením, pomoci kterého jsou ve velmi krátké době 

zahřívaný částečky vody v potravinách. Není zde žádné sálání a tím nedochází ani k žádnému 
zhnědnuti. 

• Používejte tento přistroj jen k ohřívaní potravin. 

• Přistroj není vhodný k pečeni v plovoucím tuku. 

• Ohřívejte najednou jen 1-2 porce. V jinem případě dochází k poklesu účinnosti přístroje. 

• Stisknutím tlačítka STOP/CLEAR/CLOCK přerušíte průběh 

vařeni. 

• Mikrovlny dodávají okamžitě plnou energii. Předehřívaní proto není potřeba. 

• Přistroj nikdy neprovozujte prázdny v režimu mikrovlnné trouby. 

• Mikrovlnná trouba nenahrazuje Váš normální sporák.  



Slouží převážně k: 

• rozmrazovaní hluboce chlazených/zmražených potravin 

• rychlému ohřívaní potravin nebo nápojů 

• dodělávaní jídel 

 
Ovládání  
1. Jídlo, které má byt ohřáto, vložte do vhodné nádoby. 
2. Otevřete dvířka a postavte nádobu do středu na skleněný talíř. Dvířka zavřete. (Z 
bezpečnostních důvodů přistroj pracuje jen tehdy, jestliže jsou dvířka pevně zavřena.) 
3. Zvolte si požadovaný mikrovlnný výkon. 
 

Symbol Název Popis Výkon v % Použití 

 

LOW Udržení teploty. 17 Rozpouštění 
sýrů. 

 DEFROST Rozmrazování. 40 Rozmrazování 
zmražených 
potravin. 

 
M. LOW Nízký 48 Dovaření. 

 

MED Střední 66 Vařit. 

 

M. HIGH Středně vysoký 85 Vařit. 

 

HIGH Vysoký 100 Rychlé ohřátí. 

*100% = 700 W 
 
4. Pomoci otočného knoflíku nastavte požadovanou dobu. 
 
Čištění 
Mikrovlnnou troubu vypněte a vytáhněte zástrčku. 
 
Vnitřní prostor 

• Udržujte vnitřek trouby čisty. Tekutiny, které postříkaly a vytekly na stěny trouby můžete 

odstranit vlhkou látkou. Pokud je trouba velmi znečištěna, je možné použit i jemný čisticí 
prostředek. Nepoužívejte prosím žádné agresivní čisticí prostředky. 

• Skleněný průhled otírejte z vnitřní a vnější strany navlhčenou látkou a pravidelně odstraňujte 

postříkané plochy a skvrny od tekutin, které vytekly. 
 
Vnější stěny 

• Vnější stěny pláště by měly čištěny pouze navlhčenou látkou. Dbejte na to, aby se voda 

nedostala do otvorů pláště a tím i do vnitřku spotřebiče. 

• Spínač prosím čistěte také pouze navlhčenou látkou. Pro čištěni spínače funkci otevřete 

nejdříve dvířka mikrovlnné trouby, aby omylem nedošlo k zapnuti spotřebiče. 
 



Příslušenství 

• Příležitostně byste měli očistit skleněný otočný talíř pomoci prostředku na myti nádobí či v 

myčce. 

• Otočný věnec a vnitřní dno trouby by měly byt čištěny pravidelně. Otočný věnec můžete 

vyjmout a opláchnout ručně. Můžete na něj použit jemný čisticí prostředek či prostředek na 
čištěni oken. Pote dobře osušte. Dbejte na to, abyste věnec potom opět správně nasadili. 
 
Zápach 

• Abyste mohli z mikrovlnné trouby odstranit nepříjemné zápachy, postavte mísu vhodnou pro 

mikrovlnné trouby, naplňte vodou a citronovou šťávou a položte do trouby, které pote nechte 
hřát cca 5 minut. Nakonec troubu vytřete navlhčenou látkou. 
Osvětleni trouby 

• Pro výměnu osvětleni trouby se prosím obraťte na odborný servis v blízkosti Vašeho bydliště. 

 
Technické údaje 
Model: .........................................................................MW785 
Pokryti napěti: ...........................................................230 - 240 V, 50 Hz 
Příkon: 
Mikrovlnná trouba: ........................................................ 1200 W 
výkon mikrovlnné trouby: .................…………………………..700 W/2450 MHz 
Objem varného prostoru: ................................................20 litr 
Třida ochrany: .................................................................. Ι 
Čista hmotnost: ................................................................ cca 10,80 kg 
 
Tento přistroj byl testován podle všech příslušných, v současné 
době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl 
zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 

Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do 
domovního odpadu. 
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a 
odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. 
Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životni 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku 
nesprávné likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnoceni, recyklaci a dalším formám zhodnoceni 
starých elektronických a elektrických přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, 
obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo 
obecního úřadu. 


