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CZ 38  

Bezpečnostní pokyny 
 

 

• UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřívají. Nedotýkejte se topných 
prvků. 
• UPOZORNĚNÍ: přístupné části se mohou při používání trouby zahřát. Děti musejí být udržovány v 
bezpečné vzdálenosti. 
• Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo 
mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o 
použití spotřebiče a možném riziku. 
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. 
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. 
• Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se ohřevných prvků uvnitř trouby. 
UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být během provozu horké. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče. 
• Nepoužívejte drsné čističe ani ostré kovové předměty k čištění skla dvířek trouby, neboť můžete 
poškrábat povrch. 
• Vypněte troubu před sejmutím ochrany a po očištění nasaďte ochranu v souladu s pokyny. 
• Používejte pouze tepelní sondu doporučenou pro tuto troubu. 
• K čištění nepoužívejte vysokotlaké parní čističe. 
• Připojte zástrčku k napájecímu kabelu, který je schopen vydržet napětí, proud a zátěž uvedené na 

štítku a který je opatřen uzemňovacím kontaktem. Zásuvka musí být vhodná pro zatížení uvedené na 
štítku a musí mít zapojený a funkční uzemňovací kontakt. Uzemňovací vodič má žlutozelenou barvu. 
Tuto operaci by měl provádět odborník s vhodnou kvalifikací. V případě neslučitelnosti mezi zásuvkou a 
zástrčkou spotřebičů požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zásuvku nahradil jiným vhodným typem. 
Zástrčka i zásuvka musejí odpovídat platným normám země instalace. Připojení k napájecímu zdroji lze 
provést také tak, že mezi spotřebičem a zdrojem energie, který zvládne maximální připojenou zátěž a 
který je v souladu se stávajícími právními předpisy, je umístěn omnipolární vypínač. Žlutozelený 
uzemňovací kabel by neměl být přerušen vypínačem. Zásuvka nebo omnipolární vypínač používaný pro 
připojení by měl být při instalaci spotřebiče snadno přístupný. 
• Odpojení lze zajistit přístupnou zástrčkou nebo začleněním spínače v pevném zapojení v souladu s 
pravidly elektroinstalace. 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem nebo speciálním svazkem, který je k 
dispozici u výrobce. Případně se obraťte na zákaznický servis. 
• Typ napájecího kabelu musí být H05V2V2-F. 
• Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zneplatnit záruku. 
• Před čištěním by měl být odstraněn veškerý přebytek rozlitého materiálu. 
• Během procesu pyrolytického čištění se mohou povrchy zahřát více, než je obvyklé, proto je nutné děti 
udržovat v bezpečné vzdálenosti. 
• Spotřebič nesmí být instalován za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k přehřátí. 
• Když umístíte polici uvnitř, ujistěte se, že zarážka směřuje nahoru a dozadu do komory. 
Police musí být zasunuta zcela do komory. 
• VAROVÁNÍ: Nepotahujte stěny trouby alobalem ani jednorázovými ochrannými produkty, které jsou k 
dostání v obchodech. Hliníková fólie nebo jakákoli jiná ochrana způsobuje v přímém kontaktu se 
smaltovaným povrchem riziko roztavení nebo poškození smaltovaného povrchu uvnitř trouby. 
• VAROVÁNÍ: V žádném případě neodstraňujte těsnění dveří trouby. 
• VAROVÁNÍ: Riziko popálení a poškození přístroje 
Použití funkce s párou 
Vypouštěná pára může způsobit popálení: Otevírejte dvířka opatrně, aby nedošlo ke zranění po použití 
funkce vaření s párou. 
• UPOZORNĚNÍ: Nedoplňujte vodu do prohlubně během vaření nebo pokud je trouba horká. 
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Shrnutí 
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5.1 Často kladené otázky 



CZ 40  

1. Obecné pokyny 
 

 

 

1.1 Bezpečnostní pokyny  

Používejte troubu pouze ke stanovenému účelu, kterým je pečení 
potravin; jakékoliv jiné použití, například jako zdroj tepla, je 
považováno za nevhodné a proto nebezpečné. Výrobce nemůže nést 
odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným či nevhodným 
používáním. 
Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče předpokládá dodržování 
některých základních pravidel: 
- neodpojujte napájecí kabel ze zásuvky taháním; 
- nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama či 
nohama; 
- použití adaptérů, rozdvojek a prodlužovacích kabelů není zásadně 
doporučeno; 
- v případě selhání nebo a/nebo špatné funkce vypněte spotřebič a 
nemanipulujte s ním. 

 
 

1.2 Elektrická bezpečnost  

ZAJISTĚTE, ABY ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ PROVÁDĚL 
ELEKTRIKÁŘ NEBO KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. 
Napájecí zdroj, ke kterému je trouba připojena, musí být v souladu s 
právními předpisy platnými v zemi instalace. 
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné škody 
způsobené nedodržením těchto pokynů. Trouba musí být připojena k 
elektrické síti prostřednictvím uzemněné zásuvky nebo odpojovače s 
více póly, v závislosti na právních 
předpisech platných v zemi instalace. Elektrické napájení je třeba 
chránit vhodnými pojistkami a použité kabely musístit správné 
napájení trouby. 
ZAPOJENÍ 
Trouba je dodávána s napájecím kabelem, který by měl být připojen 
pouze k elektrickému zdroji s 220–240 V AC 50 Hz mezi fázemi nebo 
mezi fází a nulovým vodičem. Pře připojením trouby k elektrické síti je 
důležité zkontrolovat: 
- napájecí napětí uvedené na voltmetru; 
- nastavení odpojovače. 
Uzemňovací vodič připojený k zemnicí svorce trouby musí být 
připojen k zemnící svorce napájecího zdroje. 
VAROVÁNÍ 
Před připojením trouby k elektrické síti požádejte kvalifikovaného 
elektrikáře o kontrolu spojitosti zemnicí svorky elektrického napájení. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo jiné problémy 
způsobené nepřipojením trouby k zemnící svorce nebo uzemněním, 
které má vadnou spojitost. 
POZNÁMKA: protože trouba může vyžadovat údržbu, je vhodné mít 
k dispozici další elektrickou zásuvku, ke které lze troubu připojit po 
vyjmutí z prostoru, ve kterém je nainstalována. Napájecí kabel smí být 
nahrazen pouze servisním technikem nebo technikem s rovnocennou 
kvalifikací. 

 
1.3 Doporučení  

Po každém použití trouby napomůže minimální vyčištění udržet 
troubu v dokonalé čistotě. 
Nevykládejte stěny trouby hliníkovou fólií nebo jednorázovou 
ochranou dostupnou ve specializovaných prodejnách. 
U hliníkové fólie nebo jakékoliv jiné ochrany hrozí při přímém kontaktu 
s horkým smaltem riziko tavení a poškození vnitřního smaltu. Aby se 
zabránilo nadměrnému znečištění trouby a výsledným silným 
kouřovým zápachům, doporučujeme nepoužívat troubu při velmi 
vysokých teplotách. Je lepší prodloužit dobu pečení a mírně snížit 
teplotu. 
Vedle příslušenství dodávaného s troubou dop oručujeme používat 
pouze nádobí a pečicí formy odolné proti velmi vysokým teplotám. 

1.4 Instalace  

Výrobci nemají žádnou povinnost provádět instalaci. Pokud je 
požadována pomoc výrobce k nápravě škod způsobených 
nesprávnou instalací, na takovou pomoc se nevztahuje záruka. Je 
nutno dodržet pokyny pro instalaci určené pro odborně vyškolené 
pracovníky. Nesprávná instalace může způsobit újmu nebo zranění 
na osobách, zvířatech nebo věcech. Výrobce nemůže být za takové 
škody nebo zranění zodpovědný. 
Trouba může být umístěna ve výšce ve sloupci nebo pod pracovní 
deskou. Před upevněním je nutné zajistit dobré větrání v prostoru pro 
troubu, které umožní řádnou cirkulaci čerstvého vzduchu potřebného 
pro chlazení a ochranu vnitřních částí. Na základě typu upevnění 
vytvořte otvory popsané na poslední straně. 

 

 
1.5 Odpadové hospodářství a ochranaživotního 
prostředí 

 

 

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ obsahují jak 
znečišťující látky (které mohou mít negativní vliv na 
životní prostředí), tak i základní prvky (které mohou být 
znovu použity). Je důležité, aby OEEZ podstoupily 
zvláštní zacházení pro správné odstranění a likvidaci 

znečišťujících látek a obnovení všech materiálů. Jednotlivci mohou 
hrát významnou roli při ochranně životního prostředí před OEEZ; je 
nutné dodržovat některá základní pravidla: 
- s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí 
zacházet jako s domovním odpadem; 
- OEEZ by měly být odvezeny do speciálních sběrných dvorů 
spravovaných místním úřadem nebo registrovanou společností. 
V mnoha zemích může být k dispozici vyzvednutí velkých OEEZ u 
zákazníka. Když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat 
obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za 
jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se 
stejnými funkcemi, jaké má nový zakoupený spotřebič. 
Šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí Kdykoli je to možné, 
vyhněte se předehřátí trouby a vždy se ji snažte naplnit. Otevírejte 
dvířka trouby co možná nejméně často, protože při každém otevření 
uniká teplo z dutiny. Pro významnou úsporu energie vypněte troubu 5 
až 10 minut před plánovaným koncem doby pečení a využijte 
zbytkové teplo, které trouba nadále generuje. Udržujte těsnění v 
čistotě a v pořádku, aby nedocházelo k unikání tepla z trouby. Máte-li 
hodinový tarif, program „zpožděné pečení“ usnadňuje úspory energie 
přesunutím doby vaření na dobu s nižší sazbou. 

 
1.6 Prohlášení o shodě  

Kde náleží, díly tohoto přístroje vyhovují NAŘÍZENÍ (EK) č. 
1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s 
potravinami ; 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EK) Č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro 
materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 

 

Umístěním značky na tento produkt potvrzujeme shodu se 
všemi příslušnými evropskými směrnicemi týkajícími se bezpečnosti, 
ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které lze použít pro 
tento produkt. 

Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků. Pro dosažení nejlepších výsledků s troubou 
byste si měli pečlivě přečíst tento návod a uschovat jej pro budoucí použití. Před instalací trouby si 
poznamenejte výrobní číslo, abyste jej mohli poskytnout pracovníkům zákaznických služeb v 
případě nutnosti opravy. Po vyjmutí trouby z obalu zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k 
jejímu poškození. Máte-li pochybnosti, troubu nepoužívejte a požádejte kvalifikovaného technika o 
radu. Uchovávejte všechen obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, hřebíky) mimo dosah 
dětí. Při prvním zapnutí trouby se může linout silný páchnoucí kouř, který je způsoben prvním 
ohřevem lepidla na izolačních deskách v troubě. To je naprosto normální, a pokud k tomu dojde, je 
třeba počkat, než se kouř rozptýlí, a teprve poté vložit do trouby pokrmy. Výrobce neponese žádnou 
odpovědnost v případech, kdy nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto dokumentu. 
POZNÁMKA: funkce, vlastnosti a doplňky trouby uváděné v tomto návodu se budou lišit v závislosti 
na modelu, který jste zakoupili. 



CZ 41  

2. Popis výrobku  

2.1 Přehled  

 
 
 

 
1. Ovládací panel 
2. Polohy polic 
(podélnýdrát ěnýro št, je-li součástí dodávky) 
3. Kovovýro št 
4. Odkapávací plech 
5. Ventilátor (za ocelovou deskou) 
6. Dvířka trouby 

 
 
 
 
 

 

2.2 Příslušenství  

1 Odkapávací plech  

Shromažďuje zbytky, které odkapávají během pečení potravin na roštech. 

3 Boční drátěné mřížky  
 

 
Boční drátěné mřížky pokud zahrnuty. 

 

 

2 Kovovýro št  

Drží pečicí plechy a talíře. 

 
 

 

2.3 První použití  

PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ 
Před prvním použitím troubu vyčistěte. Otřete vnější povrchy vlhkým měkkým hadříkem. Umyjte všechna příslušenství a vytřete vnitřek trouby 
roztokem horké vody a promývací kapaliny. Nastavte prázdnou troubu na maximální teplotu a ponechte ji zapnutou zhruba po dobu 1 hodiny. To 
odstraní veškeré zápachy novosti. 

1 

3 2 

5 

4 

6 



CZ 42  

3. Použití trouby 
 

3.1 Popis displeje 
 

 
 
 
 

8 
 

 

 
VAROVÁNÍ: první operace lze provádět když trouba byla nainstalována 

nebo po přerušení napájení (když je displej pulzující – bliká a ukazuje 
1 : ) je nastavení funkce správného času. Toho je dosaženo takto. 

 

• Stiskněte centrální tlačítko 4 krát 
• Nastavte čas "-" "tlačítek +". 
• Uvolněte všechna tlačítka. 

UPOZORNĚNÍ: Le four ne peut fonctionner qu'après réglage de l'heure. 

 

 

FUNKCE JAK AKTIVOVAT JAK VYPNOUT CO TO DĚLÁ VÝHODY 

TICHÝ 
REŽIM 

 

• Levým knoflíkem výběru funkcí 
otočte do polohy „Silence Mode“. 

• Knoflík výběru funkcí nastavte 
do polohy „OFF“. 

• Umožňuje vypnutí zvukové 
signalizace minutovníku. 

• Pro vypnutí zvukové signalizace 
minutovníku. 

 
NASTAVENÍ 

ČASU 
 

 
 

• Levým knoflíkem výběru funkcí 
otočte do polohy „Set the Time“. 
• K nastavení času použijte 
knoflíky „+“ nebo „-“ 

• Knoflík výběru funkcí nastavte 
do polohy „OFF“. 

• Umožňuje vám nastavit čas, 
jakýs e objeví na displeji. 

• Pro nastavení času POZN.: Čas 
nastavujte po první instalaci 
trouby nebo těsně po výpadku 
proudu (na hodinách bliká 12:00) 

 
 

DOBA 

PEČENÍ 
 

 
 
 

• Stiskněte centrální tlačítko 2 
krát. 
• Stisknutím tlačítka "-" Nebo "+" 
nastavit délka vaření 
požadované. 
• Uvolněte všechna tlačítka 
• Nastavte funkci pečení s 
funkce trouby voličem. 

• Je-li uplynutí doby trouba se 
vypne automaticky. Pokud byste 
chcete zastavit vaření dříve buď 
vypněte funkci voliče 0, nebo 
nastavený čas 0:00 (SELECT a 
"-" "+" Tlačítka). 

• Umožňuje nastavení vaření čas 
potřebný pro vybrané receptury. 
• Chcete-li zkontrolovat, jak 
dlouho zůstane spustit stisknutím 
SELECT Tlačítko 2 krát. 
• Chcete-li změnit / změnit 
přednastavený čas stiskněte 
tlačítko SELECT a "-" "+" 
tlačítka. 

• Stiskněte jakékoli tlačítko 
pro zastavení signálu. Stiskněte 
centrální Tlačítko pro návrat do 
hodiny funkce. 

 
 

 
KONEC 

PEČENÍ 
 

 
 
 
 

• Stiskněte centrální tlačítko 3 
krát. 
• Stisknutím tlačítka "-" "+" 
nastavit čas, kdy Chcete troubu 
na vypnout. 
• Uvolněte tlačítka 
• Nastavte funkci pečení s 
funkce trouby volič. 

• v době stanovené, trouba 
vypne. Chcete-li přepnout off 
ručně, troubu voličem funkcí na 
Pozici O. 

• Umožňuje nastavení - 
konec pečení 
• Chcete-li zkontrolovat 
nastavený čas stiskněte centrální 
tlačítko 3 krát 
• Chcete-li změnit nastavení 
Tlačítka času stiskněte SELECT 
+ "-" „+". 

Tato funkce se obvykle používá s 
"čas vaření" funkce. Například 
pokud jídlo musí být vařené po 
dobu 45 minut a musí být 
připravena do 12:30, vyberte 
požadovanou funkci, nastavte 
dobu vaření na 45 minut a do 
konce doby vaření až 12:30. Na 
konci doby vaření nastavené, 
bude trouba automaticky vypne a 
zvukový alarm bude zvonit. 

 

 
MINUTKA 

 

 
 

 

• Stiskněte centrální tlačítko 1 
krát. 
• Stisknutím tlačítka "-" "+" 
nastavte požadovaný čas. 
• Uvolněte všechna tlačítka. 

• Stiskněte středové tlačítko Když 
nastavený čas jako uplynulý 
zvukový alarm  je  aktivován 
(tento alarm bude zastavit  na 
jeho vlastní, nicméně to může být 
okamžitě zastaveno stisknutím 
tlačítka) SELECT. 

• Zvuky alarmu na konec 
nastaveného času. Během 
procesu, displeji se zobrazí 
zbývající čas. 

• Umožňuje použít troubu 
jako budík (může být 
aktivní buď při provozu 
trouby nebo samostatně 
(při provozu trouby) 

 

 
DĚTSKÁ 

POJISTKA 
 

 

 

• Dětský zámek Funkce se 
aktivuje dotykem Set (+) po dobu 
minimálně 5 sekund. Od tohoto 
okamžiku se u všech ostatních 
funkcích uzamknou a na displeji 
bude blikat STOP a nastavení 
času . 

• Dětský zámek Funkce je 
deaktivována dotykem tlačítka 
Set (+) opět na minimálně 5 
sekund. Od této chvíle jsou 
možnosti všech funkcí volitelné 
znovu. 

  

1- Doba pečení 
2- Nastavení hodin 
3- Časovač 
4- Konec pečení 
5- Zobrazení teploty nebo času 
6- Tlačítka nastavení 
7- Volič funkcí 
8- Volič teploty 
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3.2 Režimy vaření 
 

 

 
Volič 
funkc 

 
T °C 

výchozí 

 
T °C 

ozmezí 

 
Funkce (Závisí na modelu trouby) 

 

 

   

SVĚTLO: Zapne světlo v troubě. 

 

  

   

ROZMRAZOVÁNÍ: Je-li volič nastaven do této polohy. Ventilátor dmýchá vzduch o pokojové teplotě 
kolem zmrzlého pokrmu a tak jej za několik minut rozmrazí bez toho, aby se jakkoli změnil obsah proteinů 
v pokrmu. 

 

 

 
60 

 
60 ÷ 60 

 
UDRŽOVÁNÍ TEPLA: Doporučujeme k ohřevu již hotových pokrmů, umístěním roštu na druhou úroveň 
shora, nebo k rozmrazování chleba, pizzy nebo moučníků umístěním roštu na nejspodnější úroveň. 
Teplota je konstantně 60°C, není možná změna. 

* 
 
 

220 

 
 

50 ÷ 280 

 
KONVENČNÍ PEČENÍ: Používají se současně horní i dolní topná tělesa. Předehřívejte troubu po dobu 
zhruba deseti minut. Tato metoda je ideální pro jakékoli tradiční pečení. Pro přípravu červeného masa, 
hovězí pečeně, jehněčí kýty , zvěřiny, chleba, pokrmů ve fólii (papillotes), listového těsta. Umístěte pokrm 
a jeho nádobu na roštu do střední polohy. 

 

 

 

 
 
 

180 

 
 
 

50 ÷ 240 

 

PEČENÍ S VENTILÁTOREM: Doporučujeme používat tuto metodu pro drůbež, těstoviny, ryby a zeleninu. 
Teplo proniká do pokrmu lépe a zkrátí se také doba pečení a předehřevu. Můžete péct různé pokrmy zároveň 
se stejnou přípravou nebo bez přípravy v jedné nebo více pozicích. Tato metoda pečení zajišťuje 
rovnoměrnou distribuci tepla a zabraňuje smísení vůní. 
Při současném pečení více pokrmů nastavte o deset minut delší dobu. 

 
 

 

 

 
210 

 

 
50 ÷ 230 

 
VENTILÁTOR + SPODNÍ OHŘEV: Spodní topné těleso se používá spolu s ventilátorem dmýchajícím 
vzduch uvnitř trouby. Tato metoda je ideální pro šťavnaté ovocné koláče, dortíky, quiche a paštiky. 
Zabraňuje vysoušení pokrmu a podporuje kvašení v dortech, chlebovém těstu a jiných pokrmech 
pečených zespodu. Umístěte rošt do dolní polohy. 

 
 

 
 

 

 
 
 

210 

 
 
 

50 ÷ 230 

 
PŘÍPRAVA POKRMŮ S VENTILACÍ + PÁRA : Horký vzduch je rozložen do různých pater, což umožňuje 
tuto funkci ideálně využívat pro současné vaření/pečení různých pokrmů, aniž by se mísily chutě a vůně. Při 
stisknutí tlačítka PÁRA bude funkce páry pracovat v souladu s klasickým teplem a zaručí Vašim pokrmům 
maximální chuť, dokonalé vykynutí a tu nejlepší konzistenci. 
Tento mód je vhodný pro pečení pečiva z listového těsta, kynutých sladkostí, chleba a pizzy, grilovaného 
masa a ryb. 

** 
 
 
 
 

 

 
200 

 

 
150 ÷ 220 

GRIL S PODPOROU VENTILÁTORU: používejte turbo-gril se zavřenými dvířky. 
Horní topné těleso se používá spolu s ventilátorem dmýchajícím vzduch uvnitř trouby. Předehřev je 
nezbytný u tmavých mas, ale nikoli u bílých mas. Ideální pro pečení pokrmů o velké tloušťce, celých kusů 
jako je pečené vepřové, drůbež atd. Umístěte pokrm určený ke grilování přímo do středu roštu ve střední 
poloze. Zasuňte pod rošt odkapávací plech pro zachycení šťáv. Zajistěte, aby nebyl pokrm příliš blízko u 
grilu. V polovině pečení pokrm obraťte. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L3 

 
 

 
L1 ÷ L5 

 
GRIL: používejte gril se zavřenými dvířky. Horní topné těleso se používá samostatně a můžete upravovat 
teplotu. 
Rozžhavení těles do ruda vyžaduje pět minut předehřívání. Úspěch je zaručen pro grily, kebaby a pokrmy s 
kůrkou. Bílá masa se umísťují dále od grilu; doba pečení je delší, ale maso bude chutnější. Tmavá masa a 
rybí filety můžete pokládat na rošt nad odkapávací plech. Trouba má dvě polohy grilu: 
Gril: 2140 W Barbecue: 3340 W 

 

 

  

 
ECO 

 
ECO: 90min PYROLYZA 
SUPER: 120min 

* Testováno v souladu s normou CENELEC EN 60350-1, používanou k definování energetické třídy. 



3.3 Použití funkce páry 
 

Funkce páry umožňuje zachovat lepší vlhkost během vaření. 
Doporučujeme střídat vaření v páře s tradičním vařením. 

VAROVÁNÍ: Riziko popálení a poškození přístroje 

Vypouštěná pára může způsobit popálení: Otevírejte dvířka opatrně, 
aby nedošlo ke zranění po použití funkce vaření s párou. 

1. Otevřete dvířka trouby 

2. Spodní prohlubeň naplňte maximálně 300 ml vody. Vodu doplňujte 
pouze pokud je trouba studená. 

3. Vložte jídlo do trouby a dvířka zavřete. 

4. Nastavte požadovanou funkci pro vaření s párou.  
5. Stiskněte tlačítko pro funkci páry. Tlačítko pro funkci páry bude 
fungovat společně s danou funkcí.  

6. Otočným knoflíkem nastavte teplotu. 
UPOZORNĚNÍ: Vodu do prohlubně nedolévejte během vaření nebo 
pokud je trouba horká. 

7. Pro vypnutí přístroje nastavte funkci a knoflík teploty do polohy 
nula. 

8. Vodu z prohlubně odstaňte. Odkapávač očistěte po každém cyklu 
vaření. Pokyny k čištění jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

 
4. Čištění a údržba trouby 

 

4.1 Obecné poznámky k čištění  

Životnost spotřebiče můžete prodloužit prostřednictvím pravidelného 
čištění. Před prováděním ručního čištění počkejte, až trouba 
vychladne. Nikdy nepoužívejte při čištění brusné mycí prostředky, 
drátěnku nebo ostré předměty. Předejdete tak neopravitelnému 
poškození smaltovaných dílů. Používejte pouze mycí prostředky na 
bázi vody, mýdla nebo bělidla (čpavek). 

 

SKLENĚNÉ DÍLY 
Doporučuje se čistit skleněné okno savou kuchyňskou utěrkou po 
každém použití trouby. Chcete-li odstranit odolnější skvrny, můžete 
použít dobře vyždímanou houbu napuštěnou mycím prostředkem a 
potom opláchnout vodou. 

 

TĚSNĚNÍ OKNA TROUBY 
Je-li těsnění znečištěné, můžete jej vyčistit mírně navlhčenou 
houbičkou. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Příslušenství vyčistěte před oplachováním a sušením mokrou 
mýdlovou houbičkou: vyvarujte se použití abrazivních mycích 
prostředků. 

 

ODKAPÁVACÍ PLECH 
Po použití grilu vyjměte plech z trouby. Horký tuk vylijte do nádoby a 
plech umyjte horkou vodou, hobou a přípravkem na mytí nádobí. 
Pokud nelze mastnotu umýt, ponořte plech do vody a čisticího 
přípravku. Plech můžete i mýt v myčce nebo použít čistič na trouby. 
Nikdy špinavý plech nedávejte zpět do trouby. 

 

NEREZOVÉ NEBO HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo houbou. 
Vysušte jemným hadříkem. 
Nepoužívejte drátěnku, kyseliny či abrazivní přípravky, mohou 
poškodit povrch trouby. Ovládací panel trouby ošetřujte se stejnou 
opatrností. 

 

ČIŠTĚNÍ PROHLUBNĚ 
Pro vyčištění vodního kamene z prohlubně postupujte následovně. 
Doporučujeme čistit prohlubeň co 5-10 vaření s funkcí páry. 
1. Nalijte 300 ml bílého octa do prohlubně. 
Pozn.: Druh octa: %5 
2. Nechejte na 30 minut při pokojové teplotě. 
3. Troubu vyčistěte jemným hadříkem a vodou. 

4.2 Pyrolyza  

Trouba je vybavena pyrolytickým systémem čištění, jenž vysokou 
teplotou ničí zbytky potravin. Tato funkce se provádí automaticky 
pomocí programátoru. Výsledné výpary jsou „vyčištěny“ tím, že 
projdou pyrolyzérem, jenž se spustí ihned poté, co začne pečení. 
Vzhledem k tomu, že pyrolýza využívá velmi vysokou teplotu, jsou 
dvířka trouby opatřeny bezpečnostním zámkem. Pyrolyzér lze 
kdykoliv zastavit. 
Dvířka nelze otevří t,dokud je zobrazen bezpečnostní zámek. 
POZNÁMKA: Pokud byl nad troubu osazen sporák, během pyrolýzy 
nikdy nepouží vejte plynové hořáky nebo elektrické varné plotýnky.  

Jsou přednastaveny DVAPYROLYTICKÉ CYKLY: 
ECO PYROCLEAN: Čistí mírně znečištěnou troubu. Trvá po dobu 90 
minut. SUPER PYROCLEAN: Čistí značně znečištěnou troubu. Trvá 
po dobu 120 minut. U trouby vybavené pyrolyzérem nikdy 
nepoužívejte běžně dostupné čisticí přípravky! 
Tip: Pokud pyrolýzu provedete ihned po přípravě jídla v troubě, 
budete moci využít zbytkového tepla v ní, a tím ušetřit energii. 

 

Před spuštěním pyrolytického cyklu: 
Z trouby vyjměte veškeré příslušenství. To totiž nevydrží 
vysokou teplotu použitou při pyrolitickém čisticím cyklu. 
Především z trouby vyjměte mřížky, postranní držáky a 
teleskopická vodítka (viz kapitola VYJMUTÍ MŘÍŽEK A 
POSTRANNÍCH DRŽÁKŮ). U trub s jehlovým teploměrem je 
nutné před spuštěním čisticího cyklu uzavřít otvor, a to maticí, 
která je součástí dodávky. 
•Odstraňte veškeré velké zbytky jí dlači skvrny - odstranit je by 
trvalo pří lši  dlouho. Nadměrné množství tuku by se mohlo vzní tit, 
pokud by bylo vystaveno vysokým teplotám, při nichž dochází 
během cyklu pyrolýzy. 

•Zavřete dvířka trouby. 
•Před čištěním je nutno odstranit nadbytečné zbytky potravin. 
•Vyčistěte dvířka trouby; 
•Velké či hrubé zbytky jídla zevnitř trouby odstraňte pomocí 
navlhčené houbičky. Nepoužívejte čisticí prostředky; 
•Vyjměte veškeré příslušenství a sadu výsuvných držáků (je-li jí 
trouba osazena); 
•Nevkládejte utěrky na nádobí. 

 

4.3 Funkce Aquactiva  

AQUACTIVA vytváří páru pro snadné odstraňování tuku a zbytků jídla 

z trouby. 

1. Nalijte 300 ml vody do zásobníku AQUACTIVAna dně trouby. 

2. Nastavte funkci trouby na Statický ( ) nebo Spodní ( ) ohřev. 

3. Nastavte teplotu na ikonu AQUACTIVA 

4. Nechte program běžet přibližně 30 minut. 

5. Po 30 minutách vypněte program a nechte troubu vychladnout. 

6. Po vychladnutí spotřebiče vyčistěte vnitřek trouby utěrkou. 

 
Varování: Než budete manipulovat se spotřebičem, ujistěte se, zda 

vychladnul. Zvyšte pozornost u všech horkých povrchů, neboť hrozí 

riziko popálení. Použijte destilovanou nebo pitnou vodu.  
 

 

Nedojde tak k přehřátí sporáku. CZ 44 
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4.4 Údržba 

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ BOČNIC 
1. Odšroubujte šroub proti směru hodin. 
2. Vyjměte bočnice vytažením směrem k sobě. 
3. Vyčistěte bočnice v myčce na nádobí nebo mokrou houbičkou a poté je ihned vysušte. 
4. Po vyčištění dejte bočnice zpět, nasaďte zpět šrouby a pevně je utáhněte. 

 
 

DEMONTÁŽ OKNA TROUBY 
1. Otevřete čelní okno. 
2. Otevřete svorky krytu závěsu na pravé a levé straně čelního okna 
stlačením směrem dolů. 
3. Vraťte okno zpět provedením předchozího postupu v opačném 
pořadí kroků. 

 
 
 

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH DVÍŘEK 
1. Otevřete dvířka trouby. 
2.3.4. Zajistěte závěsy, vyšroubujte šrouby a demontujte horní kovový kryt vytažením směrem nahoru.  
5.6. Vyjměte opatrně sklo ze dvířek trouby (Pozn: u pyrolytických trub vyjměte také druhé a třetí sklo (jsou-li osazena)). 
7. Na konci čištění nebo vým ěny díly znovu sestavte provedením kroků v opačném pořadí. U všech skel musí být čitelný znak „Pyro“ umístěný na 
levé straně dvířek poblíž levého bočního závěsu. Tak bude natištěný štítek prvního skla uvnitř dvířek. 

 

 
1. 5. 
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VÝM ĚNA ŽÁROVKY 
1. Odpojte troubu od síťového přívodu. 
2. Sejměte skleněný kryt, vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou žárovku stejného typu. 
3. Jakmile je vadná žárovka vyměněna, vraťte zpět skleněný kryt. 

 

 

 

 

5. Řešení potíží  

5.1 Často Kladené Otázky  

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Trouba se nezahřívá Hodiny nejsou nastaveny Nastavte hodiny 

Trouba se nezahřívá Dětskýzámek je aktivní Deaktivujte dětskýzámek 

 
Trouba se nezahřívá 

Funkce pečení a teplota 
nebyly nastaveny 

Přesvědčte se, že potřebná 
nastavení jsou správná 

 
Žádná reakce dotykového 

uživatelského rozhraní 

 
Pára nebo kondenzace na 

panelu uživatelského rozhraní 

 
Vyčistěte panel uživatelského rozhraní 

hadříkem z mikrovláken a odstraňte kondenzát 
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Bezpečnostné Údaje 
 

• VAROVANIE: spotrebič a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor, aby ste sa 
nedotkli horúcich častí. 
•VAROVANIE: prístupné časti sa môžu počas používania grilu veľmi zohriať. Dbajte na to, aby deti boli v 
bezpečnej vzdialenosti. 
•VAROVANIE: pred výmenou žiarovky sa uistite, že spotrebič je vypnutý, vyhnete sa tak úrazu 
elektrickým prúdom. 
•VAROVANIE: aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným resetovaním 
zariadenia s tepelným prerušovaním, spotrebič nesmie byť napájaný externým spínacím zariadením, 
napríklad časovačom, alebo byť pripojený k obvodu, ktorý a pravidelne zapína a vypína. 
•Deti do 8 rokov musia byť v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom. 
•Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič môžu používať osoby vo veku 8 a viac rokov a ľudia s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez skúseností a znalostí o 
výrobku, iba ak sú pod dozorom alebo ak sú poučení o obsluhe spotrebiča, bezpečným spôsobom s 
vedomím možných rizík. 
•Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré nie sú pod dozorom. 
•Na čistenie skiel dvierok rúry nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály alebo ostré kovové škrabky, 
pretože môžu poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla. 
•Pred vybratím vyberateľných častí musí byť rúra vypnutá a po vyčistení sa tieto časti musia namontovať 
podľa pokynov. 
•Nepoužívajte parný čistič. 
•Vložte zástrčku do zásuvky vybavenej tretím kontaktom, ktorý zodpovedá uzemneniu a ktorý musí byť 
pripojený a funkčný. Pri modeloch bez zástrčky pripojte na kábel štandardnú zástrčku, ktorá je schopná 
uniesť záťaž uvedenú na štítku. Uzemňovací vodič má žlto-zelenú farbu. Tento úkon smie vykonávať iba 
vhodne vyškolený odborník. Ak zásuvka nie je vhodná pre zástrčku namontovanú na spotrebiči, 
požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby vám vymenil zásuvku. Zapojenie do elektrickej siete sa môže 
robiť aj nainštalovaním prerušovača prúdu medzi spotrebič a zdroj napájania, ktorý znesie maximálne 
zapojené zaťaženie a spĺňa požiadavky platných predpisov. Žlto-zelený vodič nesmie byť prerušený 
stýka čom. Zásuvka alebo stýka č musia ostať po zapojení spotrebiča prístupné. 
•Ak sa napájací kábel poškodí, musíte ho dať vymeniť za nový alebo za špeciálny zväzok káblov 
dostupný od výrobcu alebo sa obráťte na oddelenie zákazníckych služieb. 
Ak je kábel poškodený, ihneď ho vymeňte podľa nasledujúcich pokynov: 
- otvorte kryt svorkovnice; 
- odstráňte napájací kábel a nahraďte ho podobným káblom, ktorý je kompatibilný so spotrebičom (typ 
H05VV-F, H05V2V2-F). 
• Tento úkon smie vykonávať iba vhodne kvalifikovaný odborník. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť 
približne o 10 mm dlhší ako ostatné vodiče. V prípade akýchko ľvek opráv sa obráťte na oddelenie 
starostlivosti o zákazníkov a žiadajte originálne náhradné diely. 
•Nedodržanie vyššie uvedených pokynov bude znamenať porušenie bezpečnosti spotrebiča a stratu 
platnosti záruky na spotrebič. 
•Všetky cudzie telesá a vyliaty materiál treba pred čistením odstrániť. 
• Ak v priebehu fázy prípravy jedla dôjde k výpadku elektrického prúdu, môže to spôsobiť poruchu 
monitora. V takom prípade kontaktujte zákaznícke služby. 
• VAROVANIE: Neprikrývajte steny rúry hliníkovou fóliou ani jednorazovou ochranou, ktorá je k dispozícii 
v obchodoch. Hliníková fólia alebo akákoľvek iná ochrana v priamom kontakte s horúcim smaltom 
spôsobuje riziko roztavenia a zhoršenia kvality smaltu z vnútorných strán. 
• VAROVANIE: Nikdy neodstraňujte tesnenie dvier rúry. 
• VAROVANIE: Riziko popálenia a poškodenia prístroja 
Použitie funkcie s parou 
Vychádzajúca para môže spôsobiť popálenie: Otvárajte dvierka opatrne, aby nedošlo k zraneniu po 
použití funkcie varenia s parou. 
• UPOZORNENIE: Nedoplňujte vodu do priehlbiny počas varenia alebo ak je rúra horúca. 
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5.1 Časté otázky 



1. Všeobecné pokyny 

 
 

1.1 Bezpečnostné údaje  

Rúru používajte len na určený účel, ktorým je len príprava jedla z 
potravín; akékoľvek iné použitie, napríklad ako zdroj tepla, je 
považované za nesprávne, a teda nebezpečné. Výrobca nenesie 
zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nevhodným, nesprávnym 
alebo neprimeraným používaním. 
Použitie akéhokoľvek elektrického spotrebiča predpokladá 
dodržiavanie niektorých základných pravidiel: 
- zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel; 
- nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo 
nohami; 
- všeobecne sa neodporúča použitie adaptérov, viacnásobných 
zásuviek a predlžovacích káblov; 
v prípade poruchy a/alebo chybného fungovania spotrebiča vypnite a 
nemanipulujte s ním. 

 

1.2 Elektrische veiligheid 
 

ZABEZPEČTE, ABY ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY VYHOTOVIL 
ELEKTRIKÁR ALEBO KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. 
Napájací zdroj, ku ktorému je rúra pripojená, musí vyhovovať 
právnych predpisom platným v krajine inštalácie. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedodržaním 
týchto pokynov. Rúra musí byť pripojená k elektrickej sieti s 
uzemnenou stenovou zásuvkou alebo s odpojovačom s niekoľkými 
pólmi, v závislosti od právnych predpisov platných v krajine inštalácie. 
Elektrické napájanie musí byť chránené vhodnými poistkami a 
použité káble musia mať priečny rez, ktoré zabezpečí správne 
napájanie rúry. 
PRIPOJENIE 
Rúra sa dodáva s napájacím káblom, ktorý by mal byť pripojený iba na 
zásobovanie elektrickou energiou s 220-240 VAC 50 Hz medzi fázami 
alebo medzi fázou a nulovým vodičom. Predtým, než je rúra pripojená 
k elektrickej sieti, je potrebné skontrolovať: 
- napájacie napätie uvedené na merači; 
- nastavenie odpojovača. 
Uzemňovací vodič pripojený k uzemňovacej svorke rúry musí byť 
pripojený k uzemňovacej svorke napájacieho zdroja. 
VAROVANIE: 
Pred pripojením rúry k elektrickej sieti požiadajte kvalifikovaného 
elektrikára, aby skontroloval kontinuitu svorky uzemnenia elektrickej 
siete. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo iné 
problémy spôsobené zlyhaním pripojenia rúry k uzemňovacej svorke 
alebo uzemňovacou svorkou, ktorá má chybnú kontinuitu. 
POZNÁMKA: keďže rúra môže vyžadovať údržbu, je vhodné mať 
ďalšiu elektrickú zásuvku, aby sa rúra mohla do nej pripojiť, ak sa 
odstráni z priestoru, v ktorom je nainštalovaná. Napájací kábel smie 
vymeniť len technický servisný personál alebo technik s 
ekvivalentnou kvalifikáciou. 
Keď je rúra vypnutá, v okolí centrálneho hlavného vypínača môže byť 
slabé svetlo. Je to normálny stav. Ak ho chcete odstrániť, len zasuňte 
zásuvku obrátene alebo prehoďte napájacie svorky. 

1.3 Aanbevelingen  

Po každom použití rúry pomôže minimálne čistenie udržať rúru 
dokonalo čistú. 
Steny rúry nepokrývajte hliníkovou fóliou ani jednorazovými 
ochrannými prostriedkami dostupnými v maloobchodných 
predajniach. Pri nanesení hliníkovej fólie alebo akéhokoľvek iného 
ochranného materiálu hrozí pri priamom kontakte s horúcim smaltom 
roztavenie smaltu na vnútorných súčastiach a strata jeho náležitých 
vlastností. Aby sa zabránilo nadmernému znečisteniu rúry a 
následkom toho silnému dymovému zápachu, odporúčame 
nepoužívať rúru pri veľmi vysokej teplote. Je lepšie predĺžiť dobu 
prípravy jedla a trochu znížiť teplotu. Okrem príslušenstva 
dodávaného s rúrou odporúčame používať iba riad a formy na 

1.4 Inštalácia  

Výrobcovia nie sú povinní vykonávať inštaláciu. Ak je potrebná 
asistencia výrobcu pri odstraňovaní porúch spôsobených 
nesprávnou inštaláciou, na túto asistenciu sa záruka nevzťahuje. 
Musia byť dodržané pokyny na inštaláciu pre odborne kvalifikované 
osoby. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť ujmu osobám a 
zvieratám alebo škody na majetku. Výrobca nezodpovedá za takúto 
ujmu ani škody. 
Rúra môže byť umiestnená len vysoko v stojane. Pred upevnením 
musíte zabezpečiť dobré vetranie v priestore rúry, aby ste umožnili 
správnu cirkuláciu čerstvého vzduchu potrebného na chladenie a 
ochranu vnútorných častí. Vyhotovte otvory uvedené na poslednej 
strane podľa typu montáže. 

 
 

1.5 Nakladanie s odpadom a ochrana životného prostredia 
 

 

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). OEEZ sa zaoberá 
znečisťujúcimi látkami (ktoré môžu mať negatívny vplyv 
na životné prostredie) a základnými prvkami (ktoré sa 
môžu znovu použiť). Je dôležité, aby OEEZ podstúpili 
osobitné úpravy na správne odstránenie a likvidáciu 

znečisťujúcich látok a obnovu všetkých materiálov. Jednotlivci môžu 
zohrať dôležitú úlohu v tom, aby sa OEEZ nestali environmentálnym 
problémom; je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel: 
- OEEZ sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom; 
- OEEZ sa musia odvážať do vyhradených zberných oblastí 
spravovaných mestskou radou alebo registrovanou spoločnosťou. 
V mnohých krajinách môžu byť k dispozícii pre veľké OEEZ strediská 
zberu domového odpadu. Keď si kúpite nový spotrebič, starý 
spotrebič sa môže vrátiť dodávateľovi, ktorý ho musí prijať bezplatne 
ako jednorazovú záležitosť, pokiaľ je spotrebič ekvivalentného typu a 
má rovnaké funkcie ako zakúpený spotrebič. 

 

ÚSPORA ENERGIE S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Pokiaľ je to možné, rúru nepredhrievajte a vždy sa ju pokúšajte 
naplniť. Dvierka rúry otvárajte len v nevyhnutných prípadoch, pretože 
pri každom otvorení zvnútra uniká teplo. Veľké množstvo energie 
ušetríte, ak rúru vypnete 5 až 10 minút pred uplynutím plánovaného 
času na prípravu jedla a na dokončenie varenia využijete zostatkové 
teplo, ktoré rúra naďalej generuje. Tesnenia uchovávajte čisté a 
neporušené, aby z rúry neunikalo teplo. Ak máte uzavretú zmluvu na 
dodávku elektrickej energie s hodinovou tarifou, program 
„odloženého varenia“ zjednodušuje úsporu energie tým, že začiatok 
procesu prípravy jedla odloží na časové obdobie s výhodnejšou 
tarifou. 

 

1.6 Vyhlásenie o zhode  

Ak sa na ne vzťahujú, diely tohto prístroja vyhovujú NARIADENIU 
(EK) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s 
potravinami, NARIADENIU KOMISIE (EK) Č. 2023/2006 o správnych 
výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s 
potravinami. 

 

Označením značkou na tomto výrobku potvrdzujeme zhodu 
so všetkými prís lušnými európskymi, zdravotnými a 
environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch 
vzťahujú na tento výrobok. 

pečenie odolné voči veľmi vysokým teplotám. SK 49 

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre jeden z našich výrobkov. V záujme dosiahnutia čo najlepších 
výsledkov s rúrou si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Pred 
inštaláciou rúry si poznamenajte sériové číslo, aby ste ho mohli poskytnúť zákazníckym službám, 
ak bude potrebná nejaká oprava. Po vybratí rúry z obalu skontrolujte, či nebola počas prepravy 
poškodená. Ak máte pochybnosti, rúru nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným techn ikom. 
Všetok obalový materiál (plastové vrecia, polystyrén, klince), uchovávajte mimo dosahu detí. Keď 
sa rúra zapne prvýkrát, môže sa vytvoriť silne zapáchajúci dym, čo je spôsobené tým, že sa lepidlá 
na izolačných doskách okolo rúry zahrejú po prvýkrát. Je to úplne normálne a ak k tomu dôjde, je 
potrebné pred vložením jedla do rúry počkať, kým sa dym nerozptýli. Výrobca nenesie žiadnu 
zodpovednosť v prípadoch, keď sa nedodržiavajú pokyny uvedené v tomto dokumente 
POZNÁMKA: funkcie rúry, jej vlastnosti a príslušenstvo uvedené v tejto príručke sa budú líšiť v 
závislosti od modelu, ktorý ste si zakúpili. 
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2. Popis výrobku 
 

2.1 Prehlad  
 

 

1. Ovládací panel 

2. Polohy roštu (bočná drôtená 

mriežka, ak sa dodáva) 

3. Kovový gril 

4. Plech na odkvapkávanie 

5. Ventilátor (za oceľovou platňou) 

6. Dvierka rúry 

 
 
 
 

 

2.2 Príslušenstvo  

1 Plech na odkvapkávanie  

Obsahuje plechy na pečenie a platne. 

3 Bočné drôtené mriežky  
 

 
Bočná drôtená mriežka, ak sa dodáva. 

 
 

2 Kovovýgril  

Obsahuje plechy na pečenie a platne. 

 
 
 
 

 

2.3 Prvé použitie  

PREDČISTENIE 
Pred prvým použitím rúru vyčistite. Vonkajšie plochy poutierajte vlhkou mäkkou handričkou. Umyte všetko príslušenstvo a poutierajte 
vnútro rúry roztokom teplej vody a tekutého čistiacieho prostriedku. Nastavte prázdnu rúru na maximálnu teplotu a nechajte ju zapnutú asi 1 
hodinu, to odstráni všetok pretrvávajúci zápach novosti. 

1 

3 2 

5 

4 

6 
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3. Použitie rúry 
 

3.1 Opis displeja 
 

 

 
 

inštalácii rúry alebo po prerušení napájania (je to rozpoznateľné, 
že pulzovanie displeja a zobrazenie 12:00) nastavuje správny 
čas. To sa dosiahlo nasledovne. 

 

• Stlačte centrálne tlačidlo. 
• Nastavte čas pomocou tlačidiel "-" "+". 
• Uvoľnite všetky tlačidlá. 

POZOR: Rúra bude pracovať len za predpokladu, že sú nastavené 
hodiny. 

 

FUNCTION AKO AKTIVOVAŤ AKO DEAKTIVOVAŤ  ČO TO ROBÍ PREČO JE POTREBNÉ 

SILENCE 
MODE 

 

• Otočte ľavý prepínač funkcií 
do polohy "Režim ticha” 

• Otočte volič funkcií do polohy 
OFF. 

• Umožňuje vypnúť zvuk 
miniatúry. 

• Ak chcete vypnúť zvuk 
miniatúry 

 
SET 

ČAS 
 

 
 

• Otočte ľavýprepína č funkcií 
na pozíciu "Nastavenie času". 
• Pomocou tlačidiel "+" alebo "-" 
nastavte čas 

• Otočte funkciu do polohy OFF. • Umožňuje nastaviť čas, ktorý 
sa objaví na na displeji 

• Nastavenie času 
Dôležité upozornenie: Nastavte 
čas, kedy ste prvýkrát 
nainštalovali rúru, alebo hneď 
po vyčerpaní (hodiny ukazujú 
pulzujúce 12.00) 

 

 

VARENIE 

DOBA 
 

 
 
 

• Otočte správny volič funkcií na 
funkciu pečenia 
• Otočte ľavýp repínač funkcií na 
pozíciu "Doba pečenia” 
• Nastavte čas varenia pomocou 
tlačidiel “+" a "-" 
• Zobrazí sa osvetlenie Auto 

• Po uplynutí doby varenia sa rúra 
automaticky vypne a budík 
zazvoní na niekoľko sekúnd. Ak 
chcete funkcie varenia skoro 
zastaviť, 
otočte ovládač funkcií na OFF 
alebo nastavte čas na 00.00; 
otáčaním voliča funkcií na dobu 
trvania varenia a použitím tlačidiel 
"+" a "-" 

• Umožňuje prednastaviť čas 
potrebnýna prípravu receptúry . 
• Keď je nastavená doba varenia, 
otočte voličom funkcií na OFF pre 
návrat k aktuálnemu času. 
• Ak chcete zobraziť zvolený čas 
varenia, otočte ľavýprepína č 
funkcií na dobu trvania pečenia. 

• Na varenie požadovaných 
receptov. 

 
 
 

 
 
 

 
 

KONIEC 

VARENIE 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Otočte správny volič funkcií na 
funkciu pečenia 
• Otočte ľavýprepína č funkcií 
na pozíciu "Koniec varenia” 
• Nastavte čas ukončenia 
varenia pomocou tlačidiel “+" a 
"-" 
• Zobrazí sa osvetlenie Auto 

• Po uplynutí doby varenia sa 
rúra automaticky vypne. 
• Ak chcete funkcie varenia 
prerušiť skôr, otočte ovládací 
prvok funkcií na OFF 

• Umožňuje prednastaviť 
požadovaný čas varenia. 
• Keď je nastavená doba 
varenia, otočte voličom funkcií 
na OFF, aby ste sa vrátili k 
aktuálnemu času. 
• Ak chcete zobraziť zvolený čas 
varenia, otočte ľavýprepína č 
funkcií na Čas ukončenia 
prípravy 

• Táto funkcia sa bežne používa s 
funkciou DOBA VARENIA 
• Napríklad požadovaná strava 
musí variť 45 minút a chcem, aby 
bola pripravená na 12.30; v tomto 
prípade: na konci  nastaveného 
času sa rúra automaticky vypne a 
zaznie alarm. Vyberte požadovanú 
funkciu pečenia. Dĺžku varenia 
nastavte na 45 minút ("-" "+"). 
Nastavte koniec varenia na 12:30 ("-
" "+"). Varenie sa automaticky začne 
o 11:45 (12:30 minus 45 minút), na 
konci nastaveného času pečenia sa 
rúra automaticky vypne. 
UPOZORNENIE: nastavením iba 
času na varenie a nie doby trvania 
varenia sa rúra okamžite zapne a 
vypne na konci nastaveného času 
pečenia. 

 

MINUTE 

MINDER 

 
 

• Otočte ľavýprepína č funkcií do 
polohy Minute Minder. 
• Nastavte čas varenia pomocou 
tlačidiel “+" a "-" 

• Nastavte čas na 00.00 
otáčaním ľavého funkčného 
voliča do polohy Minute Minder 
a pomocou tlačidla "-" 

• Vypne zvukovýsignál na konci 
nastaveného času. 
• Počas prevádzky sa na displeji 
zobrazí zostávajúci čas. 

• Nechajte rúru používať ako 
alarm, aj keď je rúra vypnúť 

 
DIEŤA 

BEZPEČNOSŤ 

LOCK 
 

 

 

• Otočte ľavýprepína č funkcií do 
polohy Detskýzámok. 
• Stlačte tlačidlo "+" počas 5 
sekúnd 
• Detská poistka je k dispozícii, 
keď sa na displeji zobrazí 
"STOP” 

• Otočte ľavýprepína č funkcií 
na funkciu Detskýzámok a 
počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo 
"+". 
• Zobrazenie STOP zmizne. 

• Rúra nemožno použiť. • Táto funkcia je užitočná, ak sú 
deti v dome. 

 
 

  

  8 
 

  
  

 
UPOZORNENIE: prvú operáciu, ktorá sa má vykonať po 

 1. Minute minder 
2. Nastavenie hodín 
3. Doba varenia 
4. Koniec varenia 
5. Zobrazenie teploty alebo hodín 
6. Ovládacie prvky nastavenia LCD displeja 
7. Ovládací gombík termostatu 
8. Ovládací gombík funkcií 
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3.2 Režimy varenia 
 

 

 
Brojčanik 
funkcije 

Prethodno 
podešavanje i 
podešavanje 

temperature. (Model 
sa elektronskim 
programatorom) 

(Tip A) 

 
Brojčanik 

termostata 

 
Funkcija 

 

 

   

Uključuje se svetio u rerni 
Ovo će automatski pokrenuti ventilatore (samo kod modela sa ventilacionim hlađenjem)  

 

  

   
Odmrzavanje : Kada je brojčanik postavljen u ovu poziciju. Ventilator šalje vazduh sobne temperature po 
zaleđenoj hrani, tako da se ona odmrzava za nekoliko minuta bez promene sadržaja proteina hrane. 

 

 

 
60 

 
60 ÷ 60 

 
UCHOVÁVAŤ TEPELNÚ: odporúča sa ohrievať predvarené potraviny, polohovať policu na druhej úrovni 
zhora alebo rozmraziť pizzu alebo pečivo umiestnením políc na spodnej úrovni. Teplota je prednastavená 
pri 60 ° C konštantná, nie je možná žiadna regulácia. 

* 
 
 

220 

 
 

50 ÷ 280 

 
 

Prirodna konvekcija : Koriste se donji i gornji elementi reme. Ovo je uobičajen način pečenja. Idealno je 
za pečenje komada mesa i divljači, pečenje keksa i jabuka, i čini hranu finom i hrskavom. 

 

 

 

 
 
 

180 

 
 
 

50 ÷ 240 

 
Kuvanje sa ventilatorom : Upotrebljavaju se i gornji i donji grejači sa ventilatorom koji vrši protok 
vazduha unutar reme. Preporučujemo upotrebu ovog načina za živinsko meso, peciva, ribu i povrće. 
Toplota bolje prodire u hranu a skraćuje se i vreme kuvanja i vreme predzagrevanja. Možete kuvati raznu 
hranu u isto vreme sa ili bez iste pripreme u jednoj ili više pozicija. Ovaj metod kuvanja izjednačava 
preraspodelu toplote i ne dolazi do mešanja mirisa. Zahteva oko deset dodatnih minuta prilikom 
istovremenog kuvanja hrane. 

 

 

 
 

210 

 
 

50 ÷ 230 

 

 
Ventilator i donji grejač : Ova funkcija je idealna za precizna jela (pite-suflei). 

 
 

 
 

 

 
 

 
210 

 
 

 
50 ÷ 230 

 
PEČENIE S VENTILÁTOROM + PARA : Teplý vzduch sa rozvádza na rôzne úrovne, preto je táto funkcia 
ideálna na súčasnú prípravu rôznych jedál bez toho, že by sa aróma a chuť jedného preniesla na druhé. 
Stlačením tlačidla PARA sa možnosť pary používa súčasne s tradičným pečením, čo zaručuje vynikajúcu 
chuť jedál, dokonalé vykysnutie a najlepšiu kondenzáciu jedál. 
Tento režim je vhodný na pečenie lístkového cesta, kysnutých koláčov, chleba a pizze, ako aj na pečenie 
mäsa a rýb. 

* 
 
 
 
 

 

 
200 

 

 
150 ÷ 220 

GRIL UZ UPOTREBU VENTILATORA (a): upotrebite turbo-gril sa zatvorenim vratima. 
Gornji grejač se koristi sa ventilatorom koji širi vazduh u rerni. Predzagrevanje je neophodno kod crvenih 
mesa ali ne i kod belih. Idealno za pripremanje debljih komada hrane, kao što su pečena prasetina, 
živinsko meso, itd. Stavite hranu koja treba da bude grilovana direktno na centralni deo rešetke, na 
srednjem nivou. Postavite pleh za sakupljanje masnoće ispod rešetke kako bi se u njemu skupljali sokovi. 
Proverite da hrana nije preblizu rešetki. Kada protekne polovina vremena potrebnog za pripremanje, 
okrenite hranu na drugu stranu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L3 

 
 

 
L1 ÷ L5 

 

GRIL: koristite gril sa zatvorenim vratima 
Gornji grejač se koristi samostalno i može se uskladiti temperatura. Neophodno je petominutno 
predzagrevanje da bi grejači bili vreli. Kod grila, ćevapa i zapečenih jela, uspeh je zagarantovan. Belo 
meso je potrebno staviti dalje od rešetke, vreme kuvanja je duže, a meso će biti ukusnije. Crvena mesa i 
riblje filete na policu ispod koje se nalazi pleh za skupljanje masnoće. 

 

 

  

 
ECO 

 
ECO: 90min PYROLÝZA 
SUPER: 120min 

* Testirano u skladu sa CENELEC EN 60350-1 koji je korišćen za definisanje energetske klase. 
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3.3 Použitie funkcie pary 
 

Funkcia pary umožňuje zachovať lepšie vlhkosť počas varenia. 
Odporúčame striedať varenie v pare s tradičnou prípravou jedál.  

VAROVANIE: Riziko popálenia a poškodenia prístroja 

Vychádzajúca para môže spôsobiť popálenie: Otvárajte dvierka opatrne, 
aby nedošlo k zraneniu po použití funkcie varenia s parou. 

1. Otvorte dvierka rúry 

2. Do spodnej priehlbiny naplňte maximálne 300 ml vody. Vodu dopĺňajte 
iba ak je rúra studená. 

3. Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka. 

4. Nastavte požadovanú funkciu pre varenie s parou.  

5. Stlačte tlačidlo pre funkciu pary. Tlačidlo pre funkciu páry bude 
fungovať spoločne s danou funkciou. 

6. Otočným gombíkom nastavte teplotu. 

UPOZORNENIE: Nedoplňujte vodu do priehlbiny počas varenia alebo ak 
je rúra horúca. 

7. Pre vypnutie prístroja nastavte funkciu a gombík teploty do polohy nula. 

8. Odstráňte vodu z priehlbiny. Po každom cykle varenia vyčistite 
záchytnú vaničku. Pokyny na čistenie sú uvedené v kapitole 4.1. 

 

4. Čistenie a údržba rúry 
 

4.1 Všeobecné informácie o čistení 
 

Životný cyklus spotrebiča možno rozšíriť prostredníctvom 
pravidelného čistenia. Pred vykonávaním úkonov manuálneho 
čistenia počkajte, kým rúra nevychladne. Nikdy nepoužívajte na 
čistenie abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky alebo ostré 
predmety, aby ste nenapraviteľne nepoškodili smaltované časti. 
Používajte len vodu, mydlo alebo čistiace prostriedky na báze 
bielidla (amoniak). 
SKLENENÉ DIELY 
Odporúča sa vyčistiť sklenené okno absorpčnou kuchynskou 
utierkou po každom použití rúry. Ak chcete odstrániť odolnejšie 
škvrny, môžete použiť špongiu nasiaknutú pracím prostriedkom, 
dobre vyžmýkať a potom opláchnuť vodou. 
TESNENIE OKNA RÚRY 
Ak je znečistené, tesnenie môžete vyčistiť mierne vlhkou špongiou. 
PRÍSLUŠENSTVO 
Pred opláchnutím a vysušením vyčistite príslušenstvo vlhkou 
mydlovou špongiou: nepoužívať abrazívne čistiace prostriedky. 
ODKVAPKÁVACÍ PLECH 
Po použití grilu vyberte plech z rúry. Horúci tuk vylejte do nádoby a 
plech umyte horúcou vodou, hubkou a prípravkom na umývanie 
riadu. 
Ak neviete umyť mastnotu, ponorte plech do vody s čistiacim 
prípravkom. Plech môžete umývať aj v umývačke riadu alebo 
použiť čistič na rúry. Špinavý plech nikdy nedávajte späť do rúry. 
NEREZOVÉ ALEBO HLINÍKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou alebo hubkou. 
Vysušte jemnou handričkou. 
Nepoužívajte drôtenku, kyseliny či abrazívne prípravky, ktoré môžu 
poškodiť povrch rúry. Ovládací panel rúry ošetrujte s rovnakou 
opatrnosťou. 
ČISTENIE PRIEHLBINY 
Pre vyčistenie vodného kameňa z priehlbiny postupujte 
nasledovne. 
Priehlbinu odporúčame čistiť po 5-10 vareniach s funkciou pary. 
1. Nalejte 300 ml bieleho octu do priehlbiny. 
Pozn.: Druh octu: %5 
2. Nechajte postáť po dobu 30 minút pri izbovej teplote. 
3. Rúru vyčistite jemnou handričkou a vodou. 

4.2 Pyrolýza  

Rúra je vybavená systémom čistenia pyrolýzou, ktorý zničí 
zvyšky potravín pri vysokej teplote. Operácia sa vykoná  
automaticky pomocou programátora. Výsledné výpary sú "čisté" 
tým, že prechádzajú pyrolýzou, ktorá sa začína hneď, ako začne 
varenie. Keďže Pyrolyser vyžaduje veľmi vysoké teploty, dvierka 
rúry sú vybavené bezpečnostnou zámkou. Pyrolyzér môže byť 
kedykoľvek zastavený. Dvere sa nedajú otvoriť, kým sa nezobrazí 
bezpečnostný zámok. 
POZNÁMKA: Ak je nad rúrou namontovaná varná doska, nikdy 
nepoužívajte plynové horáky alebo elektrické varné dosky počas 
prevádzky Pyrolyseru, čo zabráni prehriatiu varnej dosky. 
DRUHÝ PYROLYTICKÝ CYKLUS sú prednastavené: 
ECO PYROCLEAN: Vyčistí mierne zafarbenú rúru. Pracuje po 
dobu 90 minút. 

SUPER PYROCLEAN: Vyčistí silne zafarbenú rúru. Pracuje po 
dobu 120 minút. 
Nikdy nepoužívajte komerčne dostupné čistiace prostriedky na 
Pyrolytickej rúre! 
Tip: Vykonanie pyrolytického čistenia ihneď po varení vám umožní 
využiť zvyškové teplo, čím šetrí energiu. 
Pred vykonaním pyrolytického cyklu: 
• Vytiahnite všetky príslušenstvo z rúry, pretože nie sú 
schopné tolerovať vysoké teploty používané počas 
pyrolytického cyklu čistenia; najmä odstraňovanie mriežok, 
bočných regálov a teleskopických vodiacich prvkov (pozri 
kapitolu ODSTRAŇOVANIE GRIDOV A BOČNÝCH 
VLOŽKOV). V rúrach s mäsovou sondou je nutné pred 
vykonaním čistenia zavrieť otvor pomocou dodanej matice. 
• Odstráňte veľké rozliatia alebo škvrny, pretože by to trvalo 
príliš dlho, aby ich zničili. Tiež nadmerné množstvo tuku by 
sa mohlo vznietiť, ak sa vystaví veľmi vysokým teplotám 
pyrolytického cyklu. 
• Zatvorte dvierka rúry. 
• Pred čistením treba odstrániť nadmerné rozliatie. 
• Vyčistite dvierka rúry; 
• Odstráňte veľké alebo hrubé zvyšky potravín z vnútornej 
časti rúry  vlhkou špongiou. Nepoužívajte čistiace 
prostriedky; 
• Odstráňte všetky príslušenstvo a súpravu posuvných 
stojanov (ak sú k dispozícii); 
• Neumývajte utierky. 
Použitie pyrolitického cyklu: 
1 - Otočte volič funkcií do polohy " ". Na displeji sa zobrazí 
nápis "ECO" alebo "SUP". Prednastavený čas je 90 minút, toto sa 
môže meniť od 90 minút (režim Eco) do 120 min (režim Sup) 
pomocou programátora (tlačidlo nastavenia "+" alebo "-"). Ak je 
rúra veľmi znečistená, odporúča sa zvýšiť čas na 120 min, ak je 
rúra mierne znečistená, znížte čas čistenia na 90 minút. 
2. Je možné odložiť čas štartu pyrocleanového cyklu zmenou 
času END pomocou programátora. 
Po troch minútach, keď rúra dosiahne vysokú teplotu, sa dvierka 
automaticky zablokujú. Pyroclean cyklus možno kedykoľvek 
zastaviť otočením voliča funkcií späť na hodnotu "0" (na 3 
sekundy sa zobrazí slovo OFF). 
4 - Po dokončení pyrocleánového cyklu sa pyrolýza automaticky 
vypne. Na displeji sa zobrazí nápis "END", až kým nie sú 
zablokované dvere, potom "0 - n". 
5- Volič funkcií môžete otočiť späť na hodnotu "0", ale ak je teplota 
stále vysoká, objaví sa hlásenie "0 - n", že dvere sú zablokované. 

 

Použitie pyrolytického cyklu v rúrach s dotykovým ovládaním: 
1 - Otočte volič funkcií do polohy pyrolisy. Na displeji sa zobrazí 
buď "ECO" alebo "SUP” 
2- Prednastavený čas je 90 minút, ale môže sa meniť od 90 min. 
(Režim Eco) na 120 min. (Režim Sup) pomocou programátora 
(tlačidlo "+" alebo "-"). Ak je rúra veľmi znečistená, čas by sa mal 
zvýšiť na 120 minút, zatiaľ čo ak je rúra len mierne zašpinená, 
skráťte čistiaci cyklus na 90 minút. 

 

4.3 Funkcija Aquactiva 
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4.4 Údržba  

ODSTRAŇOVANIE A ČISTENIE BOČNÝCH NÁRADÍ 
1. Vyskrutkujte skrutku proti smeru hodinových ručičiek. 
2. Odstráňte bočné stojany ťahaním smerom k sebe. 
3. Vyčistite postranné nosiče v umýva čke riadu alebo mokrou špongiou a ihneď ich vysušte. 
4. Po vyčistení bočných regálov ich vložte späť a skrutky vložte späť, a uistite sa, že sú úplne utiahnuté. 

 
 

ODSTRAŇOVANIE RÚRY OKNA 
1. Otvorte predné okno. 
2. Otvorte svorky krytu závesu na pravej a ľavej strane predného 
okna tým, že ich zatlačíte nadol. 
3. Vymeňte okien vykonaním postupu opačným smerom. 

 
 

 
VYBRATIE A ČISTENIE SKLENENÝCH DVIEROK 
1. Otvorte dvierka rúry. 
2.3.4. Zablokujte pánty, vyberte skrutky a odstráňte horný kovový kryt potiahnutím smerom nahor.  
5.6. Vyberte sklo, opatrne ho vytiahnite z dvierok rúry (pozn.: v rúrach s pyrolýzou vyberte aj druhé a tretie sklo (ak je namontované)). 
7. Na konci čistenia alebo výmeny znovu namontujte diely v opačnom poradí.  
Na všetkých sklách musí byť označenie „Pyro“ čitateľné a umiestnené na ľavej strane dvierok, blízko ľavého bočného závesu. Tý mto spôsobom 
bude vytlačený štítok prvého skla vnútri dverí. 
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ZMENA ŽIAROVKY 
1. Odpojte rúru od elektrickej siete. 
2. Uvoľnite sklenený kryt, odskrutkujte žiarovku a vymeňte ju novou žiarovkou rovnakého typu. 
3. Po výmene chybnej žiarovky vymeňte sklenený kryt. 

 

 

 

 

5. Riešenie problémov 
 

5.1 Časté otázky  
 

PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE 

Rúra sa neohrieva Nie sú nastavené hodiny Nastavte presný čas na hodinách 

Rúra sa neohrieva Je aktívna detská poistka Vypnite detskú poistku 

 

Rúra sa neohrieva 
Nebola nastavená funkcia 

pečenia a teplota 

 

Uistite sa o správnosti nastavení 

Žiadna reakcia na 
dotykovom rozhraní používateľae 

Para a skondenzovaná 
voda na paneli rozhrania používateľa 

Panel používateľa vyčistite utierkou z 
mikrovláken, aby ste odstránili vrstvu 

skondenzovanej vody 
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Otvor / Otvor  
460mm x 15 
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mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 mm x 10 
mm 

22 mm 
 

 

 CZ Je-li nábytek v zadní části vybaven krytem, vytvořte otvor pro napájecí kabel. 

 SK Ak je nábytok vybavený zo zadnej časti krytom, zabezpečte otvor pre prívodný 
elektrický kábel. 
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Pokud nemá trouba chladicí ventilátor, vytvořte otvor. 460 mm x 15 mm 

Ak na rúre nie je chladiaci ventilátor, vytvorte otvor 460 mm x 15 

mm
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Otvor / Оtvor 510 mm x 10 
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Výrobce neodpovídá za tiskové chyby v návodu. Vyhrazujeme si právo na změny spotřebiče podle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez vlivu na bezpečnost nebo funkci. 

 
Výrobca nezodpovedá za žiadne nepresnosti obsiahnuté v tejto brožúre spôsobené chybami tlače alebo prepisu. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny na výrobkoch podľa potreby, vrátane 
zlepšení v záujme spotreby bez toho, aby došlo k negatívnemu ovplyvneniu bezpečnostných alebo funkčných charakteristík spotrebiča. 
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