
   
 
 
 

Mini trouba MB 3463 s časovačem      
 
 
 
 
Obj. č.: 108 11 57 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini trouby Clatronic MB 3463 s časovačem. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Rozsah dodávky 
 

1 Mini trouba 
1 Vysouvatelný rošt 
1 Plech na pečení 
1 Tácek na drobky 
1 Návod k obsluze 
 
 

Popis a ovládací prvky  
 
1. Kryt 
2. Přepínač funkcí 
3. Časovač 
4. Grilovací rošt 
5. Držák dvířek 
6. Plech na pizzu 
 
 
Na obrázku není tácek na drobky 
 
 
 
 
 

Symboly na přepínačích 
 

Přepínač funkcí  

 

Vypnuto 

Horní topné těleso 

Spodní topné těleso 

Horní i spodní ohřev 
 
Časova č 

OFF – 0 Vypnuto 
1… 15 Minuty 

 

Obsuha 
 

Před uvedením do provozu 
Topné těleso je obaleno ochrannou vrstvou. Aby se odstranila, nechte prázdnou troubu asi 10 minut 
zapnutou. Přepínač funkcí přitom přepněte do polohy horního a spodního ohřevu. 

 
Během této přípravy se běžně vytváří malé množství kouře. Zabezpečte adekvátní větrání. 
 

Připojení do sít ě 
• Přesvědčte se, že oba přepínače jsou v poloze „OFF“. 
• Předtím než zapojíte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrického proudu, zkontrolujte, 

jestli napětí v zásuvce odpovídá napětí přístroje. Potřebnou informaci najdete na výrobním štítku 
spotřebiče. 

• Přístroj připojujte pouze k řádně instalované zásuvce elektrického proudu. 
 
Zapnutí a vypnutí  
• K zapnutí a vypnutí přístroje se používají provozní přepínače. 
• Proces ohřevu začne okamžitě, jakmile jste přepínačem funkcí vybrali typ ohřevu a zapnuli 

časovač. Stejně tak proces ohřevu začne, když nejdříve nastavíte čas a poté nastavíte typ ohřevu. 
• Uplynutí nastaveného času je signalizováno zvukovou signalizací a přístroj se automaticky vypne. 

Ještě několik minut po vypnutí budete slyšet tikání časovače. 
• Pokud budete chtít ukončit proces pečení ještě před uplynutím nastaveného času, otočte 

časovačem proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte pípnutí. 
• Chcete-li ukončit práci se spotřebičem, nastavte přepínač funkcí do polohy „OFF“ a odpojte 

napájecí kabel ze síťové zásuvky. 
 
Časovač lze kdykoliv použít i samostatně bez připojení k elektrické síti.  
 

Všeobecné informace k provozu 
• Pro přípravu masa nebo pizzy používejte k tomu určený plech. 
• Pokud budete chtít k přípravě použít jiné nádobí, přesvědčte se, že je odolné proti teplu. 
• Grilovací mřížka je určena pro přípravu toastů. 
• V případě pokrmů, jejichž příprava vyžaduje méně než 5 minut, doporučujeme troubu nejdříve  

asi 3 minuty předehřívat bez potravin. 
• Pokud chcete nastavit časovač na méně než 3 minuty, nastavte ho nejdříve na 10 minut a poté 

nastavení změňte na 3 minuty. 
 
Použití spot řebiče 
1. Přesvědčte se, že oba přepínače jsou v poloze „OFF“. 
2. Připojte spotřebič k řádně instalované a uzemněné zásuvce elektrického proudu. 
3. Otevřete dvířka a vložte dovnitř potraviny. 
4. Zavřete dvířka. 
5. Přepínačem funkcí vyberte požadovaný typ ohřevu. 
6. Ovladačem časovače nastavte požadovaný čas ohřevu. Jako návod můžete použít níže uvedenou 

tabulku. 
7. Pokud se trouba vypne, můžete dvířka otevřít a pomocí chňapky nádobí vyjmout. 



 VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!  
• Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. 
• Dotýkejte se jenom držáku dvířek a přepínačů. 
 
8. Nastavte přepínače funkcí do polohy „OFF“. 
9. Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. 
10. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout! 
 

Doporučované časy přípravy pokrm ů 
 

Potravina  Množství/ po čet ks  Čas přípravy  Typ oh řevu 
Sendvič 2 – 3 2 – 3 min. Horní a spodní ohřev 
Toast 2 – 3 ks 2 – 3 min. Horní a spodní ohřev 
Slanina 4 proužky 5 – 10 min na každé straně Horní ohřev 
Plátky šunky 3 – 4 plátky 7 – 12 min. na každé straně Horní ohřev 
Hamburger 2 – 3 plátky  8 - 10 min na každé straně Horní ohřev 
Vepřová žebírka 2 12 – 14 min. na každé straně Horní ohřev 
Rybí filety 1 – 2 plátky 10 – 12 min. na každé straně Horní ohřev 
Párky / hot dog 3 – 4 10 – 12 min. na každé straně Horní ohřev 

Bifteky  
2 plátky (tloušťka asi 
2 cm) 

12 – 14 min. na každé straně Horní ohřev 

Jehněčí řízky 2 – 3 11 – 14 min. na každé straně Horní ohřev 
Kuře ½ kuřete 15 -20 min. na každé straně Horní ohřev 
 
Uvedené časy slouží jenom jako vodítko a podle okolností se můžou lišit. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mini trouby. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly 
spolknout. 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky  
mohly poškodit povrch a pouzdro trouby.  

 
Horký povrch! 
Nebezpečí popálení! 

 
Během provozu a bezprostředně po jeho ukončení může být teplota povrchu spotřebiče velmi vysoká.  
• Nedotýkejte se horkých částí přístroje. 
• Dotýkejte se jenom držáku dvířek a přepínačů. V případě potřeby použijte chňapku na horké 

hrnce. 
• Před čištěním a přenášením přístroje nechte spotřebič vychladnout. 
 

Neprovozujte spotřebič s připojeným externím časovačem,  
nebo s nějakým dálkovým ovládacím systémem. 

 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Recyklace 
 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Model: MB 3463 
Provozní napětí: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Spotřeba proudu: 800 W 
Ochranná třída: I 
Čistá hmotnost: cca 2,75 kg 
 
 
 
 
 

 

 
 
Záruka 

 

Na mini troubu Clatronic MB 3463 s časovačem poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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