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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini trouby 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 k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

 

 

 

Účel použití 
Spotřebič je určen k ohřívání, vaření pečení a grilování potravin.  

 

 

 

 

Popis a ovládací prvky 

 

 

1. Mini trouba 

2. Regulátor teploty 

3. Kontrolka provozu 

4. Funkční tlačítko 

5. Časovač a tlačítko provozu On / Off  

6. Držák skleněných dvířek 

7. Úchyt pečícího plechu a grilovacího roštu 

8. Pečící plech 

9. Pečící nebo grilovací rošt 

10. Přívodní kabel a zástrčka 

 

 



Regulátor teploty 

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu. 

Funk ční tlačítko 

Aktivuje následující funkce: 

• Vypnuto 

• Pečení shora 

• Pečení zespodu  

• Pečení pomocí vrchní i spodní topné spirály 

Časova č a tlačítko On / Off 

Zařízení je uvedeno do provozu v případě, že je časovač nastaven na funkci pečení / grilování. 

Provozní nastavení 

• Vypnuto 

• Zapnuto - nastavení času až na 60 minut 

Trouba se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby pečení nebo grilovaní.  
Přitom zazní zvuková signalizace. 
 

Před uvedením do provozu 
• Pokud je spot řebič poškozen, v žádném p řípadě jej nepoužívejte.  

Topné těleso (topná spirála) má ochrannou vrstvu. Proto před prvním použitím troubu zapněte  
a bez potravin a s otevřenými dvířky ponechte troubu v provozu na nejvyšší teplotu cca 15 minut. 
Tím se vypálí ochranná vrstva z výroby. Přitom může docházet k vylučování zápachu a kouře. 
Jedná se o běžný a neporuchový stav. V každém případě přitom zajistěte dostatečné větrání. 

Vždy dodržte následující bezpečné vzdálenosti od zdi: 

• Přední strana: 10 cm 

• Boční strany: 5 cm 

• Horní část: 20 cm 

Obsluha 
Dbejte na to, aby v průběhu provozu a krátce po použití zařízení, nedošlo k přímému styku ruky 
(popřípadě jiných částí těla) a horkých částí trouby. Hrozí tak nebezpečí popálení!  
Pro manipulaci proto použijte kuchařské chňapky. 

Vaření, pečení a grilování 

Pečení shora, grilování – vhodné pro grilování, dopékání a pečení.  

Pečení pomocí spodní topné spirály – pro pečení sušenek, pizzy atd. 

Kombinace horního a dolního topení – koláče, bagety (zamražené), k přípravě pečeně,  
pizzy (zamražené) atd. 

Jedná se však pouze o příklady použití.  
Při přípravě potravin dejte především na své vlastní zkušenosti. 

Vyjměte pečící plech (8) a pečící / grilovací rošt (9) z trouby a případně jej vyložte papírem na pečení. 
Pečící plech můžete také vymazat máslem nebo olejem. Před každým použitím ponechte troubu 
rozpálit na požadovanou teplotu. Zvolte požadovanou teplotu (2) a nastavte časovač (5) na 10 minut. 

1. Troubu umístěte na rovnou, stabilní, protiskluzovou a žáruvzdornou pracovní plochu a zapojte  
ji do řádně instalované a volně přístupné elektrické zásuvky. 

2. V závislosti na požadované teplotě (2) troubu předehřejte po dobu přibližně 10 minut (5).  
Přitom ponechte dvířka uzavřená. 

3. Po předehřátí trouby vložte pokrm na pečící plech / grilovací rošt a zasuňte jej do vodících lišt  
po stranách. Uzavřete dvířka. 

Poznámka: Pokud má připravovaný pokrm vysoký obsah tuku, doporučuje se do spodní vodící lišty 
vložit pečící plech, do kterého bude zachytáván kapající tuk. Pro zajištění rovnoměrného propečení 
nebo vaření se doporučuje používat prostřední vodící lišty. 

4. Pomocí regulátoru teploty (2) zvolte požadovanou teplotu. Poté vyberte funkčním tlačítkem (4) 
použití topné spirály – horní, spodní nebo kombinace horní i spodní. Pro grilování vždy zvolte 
nejvyšší teplotu 230 °C a s použitím horního topení. 

5. Kontrolka (3) se rozsvítí, jakmile dojde k nastavení požadovaného času na časovači (5).  

Poznámka:  Během pečení nebo grilování je možné znovu kdykoliv upravit čas i teplotu. 

6. Po vypršení nastaveného času se trouba automaticky vypne a zároveň zazní zvukový signál. 
Tlačítko On / Off se automaticky nastaví do pozice Off. 

7. Po ukončení pečení nebo grilování se ujistěte, že se časovač a funkční tlačítko (4) nacházejí 
v poloze Off.  

8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte troubu vychladnout. 

Zařízení je vybaveno termostatem. Během topného procesu se přístroj neustále zapíná a vypíná tak, 
aby bylo dosaženo vždy stejné (přednastavené) teploty. 

Vyjmutí pe čícího plechu nebo grilovacího roštu 

Pro vyjmutí pečícího plechu nebo grilovacího roštu vždy používejte přiložený držák (7)  
nebo kuchyňskou chňapku. Jinak hrozí nebezpe ční popálení! 

Pro vyjmutí plechu nebo roštu postupujte podle následující ilustrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 

K čištění 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 součásti spotřebiče.  

 

Symbol varuje před rizikem poran ění a škodami !  

 

Nebezpečí dotyku horkého povrchu – hrozící nebezpe čí popálení! 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

 

Při nesprávném použití a manipulaci se zařízením, výrobce nepřebírá odpovědnost  
za způsobené škody. Nesprávná obsluha a manipulace může vést k poškození zařízení  
a zranění. Před uvedením do provozu ověřte, zda napětí používané sítě odpovídá napětí 
uvedenému na výrobním štítku výrobku. Zabráníte tím poškození.  

 

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 
Provozní napětí:  220 – 240 V AC, 50/60 Hz 

Jmenovitý výkon:  1200 W 

Třída ochrany:   I 

Objem:    14 litrů 

 

 

 

 

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. 

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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