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Důležité:
Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste se mohli rychleji sezná-
mit s jeho provozem.

Štítek „Origine France Garantie“ poskytuje spotřebitelům sledovatelnost 
produktu jasným a objektivním označením původu. Značka BRANDT 
s hrdostí umisťuje toto označení na výrobky z našich francouzských 
továren se sídlem v Orléans a Vendôme. 

Vážený kliente,

Právě jste si zakoupili produkt BRANDT a děkujeme vám za důvěru v nás.
Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše potřeby tak, 
aby nejlépe odpovídal vašim očekáváním. Vložili jsme naše know-how, našeho inovačního 
ducha a veškerou vášeň, která nás poháněla více než 60 let.
V trvalém zájmu vždy lépe vyhovět vašim požadavkům je vám k dispozici náš zákaznický 
servis a můžete nám odpovědět na všechny vaše dotazy nebo návrhy.
Přihlaste se také na naší webové stránce www.brandt.com, kde najdete naše nejnovější 
inovace a užitečné a další informace.
Společnost BRANDT vás denně ráda podpoří a přeje si, abyste si nákup plně užili. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A 
UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
značky.
Důležité upozornění: 
Než přístroj spustíte, pozorně si 
přečtěte tento montážní návod, 
abyste se rychleji seznámili 
s jeho funkcemi. Tento 
návod k použití uschovejte  
u přístroje. Pokud přístroj 
prodáte nebo předáte 
jiné osobě, zajistěte, aby  
s přístrojem obdržela i návod k 
použití. 
S těmito pokyny se prosím 
seznamte před instalací 
a použitím přístroje. Jsou 
sepsány pro Vaši bezpečnost  
a bezpečnost dalších osob.

— Toto zařízení je určeno pro 
použití v domácích a podobných 
prostředích, jako jsou: 
Kuchyňské kouty určené pro 
pracovníky obchodů, kanceláří a 
dalších profesionálních zařízení.
Farmy. Používání u klientů v 
hotelích, motelích a dalších 
ubytovacích zařízeních; zařízení 
typu hostinských pokojů.
— Děti do 8 let věku a osoby 
s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo osoby s 
nedostatečnou zkušeností či 
znalostmi mohou toto zařízení 
používat pouze tehdy, pokud 
jsou pod dohledem nebo obdrží 
předchozí informace o používání 
zařízení a pochopí případná 
rizika. Děti si nesmějí hrát se 
zařízením. Postup čištění a 
údržby nesmí provádět děti bez 
dozoru.
— Dávejte pozor, aby si se 
spotřebičem nehrály děti.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj a 
jeho dostupné části jsou při 

používání teplé. Dávejte pozor, 
abyste se nedotkli topných 
těles uvnitř trouby. Děti do 8 
let věku musejí být udržovány 
v bezpečné vzdálenosti, 
nebo musejí být pod stálým 
dohledem.

Pro kohokoliv jiného než 
kompetentní osobu je 
nebezpečné provádět údržbové 
nebo servisní práce vyžadující 
sejmutí krytu, který chrání před 
vystavením energii mikrovln.

Tekutiny nebo jiné potraviny 
nesmí být ohřívány v hermeticky 
uzavřených nádobách, protože 
by mohly explodovat.
Nedovolte dětem použít troubu 
bez dozoru, aniž by jim byly dány 
patřičné pokyny umožňující 
dítěti použít troubu bezpečným 
způsobem a rozumět rizikům 
vyplývajícím z nesprávného 
použití.
Funguje- l i  t rouba v 
kombinovaném rež imu, 
doporučujeme, aby ji děti z 
důvodu vysoké teploty používaly 
pouze pod dohledem dospělých.

— Používejte výhradně 
nádobí vhodné pro použití v 
mikrovlnných troubách.
— Při ohřívání pokrmů 
v plastových nebo papírových 
nádobách na troubu dohlížejte, 
aby nedošlo ke vznícení.  
— Objeví-li se kouř, vypněte 
nebo odpojte troubu a nechte 
dvířka zavřená, aby se udusily 
případné plameny.  
— Ohřívání nápojů v režimu 
mikrovlnného ohřevu může 
způsobit náhlé i pozdější 
vykypění vroucího nápoje, 
je tedy třeba s nádobou 
manipulovat velmi opatrně.
— Obsah sacích lahví a nádobek 
s dětskými výživami promíchejte 
nebo protřepejte a před 

konzumací zkontrolujte teplotu 
tak, aby nedošlo k popálení.
— Při mikrovlnném ohřevu 
potravin nebo nápojů 
nepoužívejte kovové nádoby.
— Nedoporučujeme vařit v 
mikrovlnné troubě vejce ve 
skořápce a ohřívat celá vejce 
natvrdo, protože hrozí riziko 
exploze, a to i po uvaření. 
— Tento přístroj je zkonstruován 
pro vaření se zavřenými dveřmi.
— Mikrovlnná trouba je určena 
k ohřívání potravin a nápojů. 
Sušení potravin nebo prádla a 
nahřívání vyhřívaných polštářů, 
bačkor, mycích houbiček, 
mokrého prádla a jiných 
podobných předmětů může 
způsobit poranění, vznícení 
nebo požár.

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li 
poškozená dvířka nebo 

těsnění, trouba nesmí být 
uvedena do provozu, dokud ji 
neopraví odborník.
— Doporučuje se pravidelně 
troubu čistit a odstranit veškeré 
zbytky potravin.
— Pokud přístroj neudržujete 
v čistotě, mohl by se jeho 
povrch poškodit a ovlivnit jeho 
životnost, což může způsobit 
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ENVIRONNEMENT 
Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklova-
telné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte 
tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je 
v příslušných kontejnerech určených k tomuto 
účelu. 
 Váš spotřebič obsahuje i mnoho re-

cyklovatelných materiálů. Je proto 
označen tímto logem, které vám 
sděluje, že se vyřazené spotřebiče 
nemají mísit s jiným typem odpadů.
Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje 
výrobce, se tak provádí za nejlepších 

podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o 
odpadech z elektrických a elektronických zařízení. 
Obraťte se na obecní úřad nebo na prodejce, 
kde zjistíte umístění sběrných dvorů pro použité 
spotřebiče co nejblíže vašemu bydlišti.
Děkujeme vám za spolupráci při ochraně životního 
prostředí.

nebezpečnou situaci. 
— Nepoužívejte zařízení pro 
parní čištění.
— Na čištění skleněných dvířek 
trouby nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky nebo tvrdé 
kovové škrabky, protože byste 
mohli poškrábat jejich povrch a 
sklo by mohlo prasknout.

Elektrická zásuvka musí 
být po instalaci přístupná.

Musí být umožněno odpojení 
spotřebiče od napájecí sítě 
buď prostřednictvím zástrčky 
v elektrické zásuvce, anebo 
začleněním vypínače do 
pevných vedení v souladu s 
pravidly instalace. Ochranný 
drát (zeleno-žlutý) musí být 
spojen s uzemňovací svorkou 
zástrčky v elektrické zásuvce 
nebo s uzemňovací svorkou 
zařízení.
Je-li kabel poškozený, musí 
jej z bezpečnostních důvodů 
vyměnit výrobce, jeho servisní 
oddělení  nebo oprávněná 
osoba, aby se předešlo 
nebezpečí.

Umístěte troubu do nábytku tak, 
aby byla zajištěna minimální 
vzdálenost 10 mm od souse-
dního kusu nábytku. Materiál 

nábytku, do kterého vestavíte 
troubu, musí být odolný vůči 
teplu (nebo musí být povrst-
vený takovým materiálem). Pro 
větší stabilitu upevněte troubu 
2 šrouby, které zasunete do ot-
vorů určených k tomu účelu.

Tento přístroj musí být instalo-
ván ve výšce větší než 850 mm 
nad podlahou.

Zařízení se nesmí instalovat za 
ozdobná dvířka, aby nedochá-
zelo k přehřívání.
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Instalace

VÝBĚR UMÍSTĚNÍ A VESTAVBA

Schémata určují rozměry kusu nábytku, do 
kterého se vejde vaše trouba.
Toto zařízení lze instalovat do sloupu (obr. A 
a B).
Připevněte troubu ke skříni. za tímto účelem 
vyvrtejte do stěny skříně otvor o průměru 2 mm, 
aby se dřevo neštěpilo. Zajistěte troubu pomocí 
2 šroubů (C).

Upozornění: 
Pokud elektroinstalace vašeho bytu vyžadu-
je úpravu pro připojení zařízení, kontaktujte 
kvalifikovaného elektrikáře. Pokud trouba 
vykazuje nějakou poruchu, odpojte zařízení 
nebo vyjměte příslušnou pojistku z napá-
jecího vedení trouby.

 Varování :
Toto zařízení musí být instalováno více než 
850 mm od země. Může být instalován ve 
sloupci, jak je uvedeno na instalačním sché-
matu (obr. A).
je-li spodní část skříně otevřená, musí být 
prostor mezi stěnou a deskou, na které 
spočívá trouba, maximálně 70 mm * (obr. 
B).

447

550

547

550 450

A B
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C

INSTALACE

 Upozornění: 
Ochranný vodič (zeleno-žlutý) je propojen 
se svorkou  zařízení a musí být připojen k 
uzemnění instalace.
Pokud trouba vykazuje nějakou poruchu, 
odpojte zařízení nebo vyjměte příslušnou 
pojistku z napájecího vedení trouby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Trouba musí být připojena standardním napá-
jecím kabelem se 3 vodiči 1,5 mm² (1 ph + 1 N + 
uzemnění), který musí být připojen k síti 220 ~ 240 
voltů přes zásuvku standardizovanou IEC 60083 
nebo omnipolární odpojovací zařízení v souladu s 
pravidla instalace.

Nemůžeme nést odpovědnost v případě nehody 
nebo incidentu v důsledku neexistujícího, vadného 
nebo nesprávného uzemnění nebo v případě nes-
právného připojení.

• Před prvním použitím

Nepoužívejte zařízení okamžitě (počkejte asi 1 
až 2 hodiny) po přemístění z chladného na teplé 
místo, protože kondenzace může způsobit jeho 
nesprávnou funkci.

Neutrál-
ní 

(N)

Fáze 
(L)

Modrý drát 

Zelený / žlutý vodič

Černý, hnědý 
nebo červený 
vodič 

Země 



Servisní oddělení

ORIGINÁLNÍ DÍLY
Při provádění údržby vyžadujte pouze použití ori-
ginálních náhradních dílů s osvědčením původu. 

Případné opravy na vašem přístroji musí provádět 
kvalifikovaný pracovník autorizovaný společností. 
Pokud nám budete telefonovat, mějte při ruce 
veškeré potřebné údaje týkající se vašeho přístro-
je (obchodní označení, servisní označení, sériové 
číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto in-
formace naleznete na typovém štítku.

ZÁSAHY
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CESERVICE : ------------

XXXXXXXX

TYPE : -----------------

Nr. XX XX XXXX IH

B: Obchodní reference
C: Reference služby
H: Sériové číslo





Service après-vente TÉLÉCHARGER VOTRE NOTICE D'UTILISATION
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Ou en scannant le QRcode ci-contre avec un smartphone ou une tablette:

DOWNLOAD YOUR USER MANUAL
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Or by scanning the QRcode opposite with a smartphone or tablet:

BAIXE O SEU MANUAL DO USUÁRIO
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Ou digitalizando o QRcode oposto com um smartphone ou tablet:

DOWNLOAD UW GEBRUIKERSHANDLEIDING
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Eller ved å skanne QR-koden motsatt med en smarttelefon eller et nettbrett:

LAST NED BRUKERVEILEDNINGEN
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Of door de QR-code hiernaast te scannen met een smartphone of tablet:

POBIERZ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Lub skanując umieszczony obok kod QR smartfonem lub tabletem:

STÁHNĚTE SI VÁŠ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Nebo naskenováním QR kódu naproti pomocí chytrého telefonu nebo tabletu:

DOWNLOAD DIN BRUGERVEJLEDNING
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Eller ved at scanne QR-koden modsat med en smartphone eller tablet:

LADEN SIE IHR BENUTZERHANDBUCH HERUNTER
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Oder indem Sie den gegenüberliegenden QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet scannen:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Ή αν σαρώσετε τον κωδικό QR απέναντι από ένα smartphone ή tablet:

LATAA KÄYTTÖOPAS
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Tai skannaamalla QR-koodi vastapäätä älypuhelimella tai tabletilla:

SCARICA IL TUO MANUALE D'USO
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Oppure scannerizzando il QRcode qui a fianco con uno smartphone o un tablet:

STIAHNUŤ VÁŠ UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT
- Alebo naskenovaním QR kódu naproti pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu:
LADDA NER DIN ANVÄNDARHANDBOK
http://notices.groupebrandt.com/index.php?brand=BRANDT

- Eller genom att skanna QR-koden motsatt med en smartphone eller surfplatta:

BRANDT FRANCE, Etablissement de CERGY, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE. SAS 
 au capital social de 100.000.000 euros RCS NANTERRE 801 250 531.
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