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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK
Ďakujeme a blahoželáme k vášmu výberu.
Tento nový, starostlivo navrhnutý výrobok, vyrobený použitím najkvalitnejších materiálov bol dôkladne 
testovaný, aby splnil všetky vaše požiadavky na varenie. 
Preto vás prosíme, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto pokyny, ktoré vám umožnia dosiahnuť 
výnimočné výsledky.

 

DÔLEŽITÉ
Výrobný štítok je prístupný po inštalácii rúry. Štítok je viditeľný po otvorení dvierok. Poznačte si údaje 
zo štítku pre rýchly popis spotrebiča pri objednávke náhradných dielov.
Spotrebič je počas použitia veľmi horúci. Nedotýkajte sa ohrevných prvkov v rúre.
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 TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. VÝROBCA NENESIE 
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ALEBO POŠKODENIE MAJETKU SPÔSOBENÉ 
NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO NEVHODNÝM ČI NESPRÁVNYM POUŽITÍM.

 TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE OSOBAMI (VRÁTANE DETÍ) 
S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO BEZ 
DOSTATOČNÝCH SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK NIE SÚ POD DOHĽADOM OSOBY 
ZODPOVEDNEJ ZA ICH BEZPEČNOSŤ ALEBO NEBOLI POUČENÉ O SPRÁVNOM POUŽITÍ 
SPOTREBIČA. NEDOVOĽTE DEŤOM HRAŤ SA SO SPOTREBIČOM.

 ZABRÁŇTE KONTAKTU FÓLIE, PANVICE ALEBO PODOBNÝCH PREDMETOV S DNOM 
SPOTREBIČA PRI VARENÍ. PREKRYTIE DNA SPÔSOBÍ ZVÝŠENIE TEPLOTY, ČO MÔŽE VIESŤ 
K POŠKODENIU SPOTREBIČA (RIZIKO POŽIARU) A AJ NÁBYTKU, V KTOROM JE SPOTREBIČ 
INŠTALOVANÝ.

PRVÉ POUŽITIE RÚRY
Rúru dôkladne vyčistite vodou so saponátom a dôkladne opláchnite. Na vybratie bočných zásuvných 
roštov rúry postupujte podľa nižšie uvedeného obrázku.
Zapnite rúru na maximálny výkon na približne 30 minút pre vypálenie všetkých zvyškov z výroby, ktoré 
by mohli spôsobiť nežiaduci pach pri varení.

Dôležité:
Z bezpečnostných dôvodov vždy odpojte prívodný kábel rúry pred čistením. Na čistenie rúry 
nepoužívajte kyseliny ani alkalické látky (citrónová šťava, ocot, soľ a pod.).
Na čistenie lakovaných povrchov rúry nepoužívajte prostriedky na báze chlóru, kyseliny ani drsné 
prostriedky.
NA ČISTENIE RÚRY NEPOUŽÍVAJTE VYSOKOTLAKOVÉ PARNÉ ČISTIČE.
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SAMOČISTIACE KATALYTICKÉ PANELY
Naše rúry s hladkými stenami je možné vybaviť špeciálnymi samočistiacimi panelmi. Tieto špeciálne 
panely sa ľahko založia na steny pred inštaláciou bočných zásuvných roštov. Sú pokryté špeciálnym, 
mikroporéznym katalytickým povrchom, ktorý oxiduje a vyparuje tukové zvyšky a olej pri teplotách nad 
200° C. Ak nie je rúra čistá po príprave mastných pokrmov, zapnite prázdnu rúru na 60 minút (max.) 
pri maximálnej teplote. Nikdy neumývajte ani nečistite samočistiace panely drsnými, kyslými alebo 
alkalickými prostriedkami.

DBAJTE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dokumentácia k tejto rúre bola vytlačená na papieri bez chlóru alebo recyklovanom papieri pre 
ochranu životného prostredia.

Obalové materiály boli navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Obalový materiál je ekologický a je 
možné ho opätovne využiť alebo recyklovať.
Recyklovaním obalov pomáhate šetriť materiály a znižujete aj hromadenie komunálneho a 
priemyselného odpadu.
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FUNKCIE OVLÁDACIEHO PANELA
SYMBOLY FUNKCIÍ NA VOLIČI

Osvetlenie rúry (svieti počas použitia rúry).

Dolné ohrevné teleso. Nastavenie termostatu od 50°C do MAX.

Horné a dolné ohrevné teleso. Nastavenie termostatu od 50°C do MAX.

Horné a dolné ohrevné teleso s ventilátorom. Nastavenie termostatu od 
50°C do MAX.

Kruhové ohrevné teleso s ventilátorom. Nastavenie termostatu od 50°C do 
MAX.

Ventilátor na rozmrazovanie. Nastavenie termostatu na 0°C.

Dolné ohrevné teleso s ventilátorom. Nastavenie termostatu od 50°C do 
MAX.

Dvojité horné ohrevné teleso s ventilátorom (veľkoplošný gril). Nastavenie 
termostatu od 50°C do 200°C.

Dvojité horné ohrevné teleso (veľkoplošný gril). Nastavenie termostatu od 
50°C do 200°C.

Horné ohrevné teleso (malý gril). Nastavenie termostatu od 50°C do 
200°C.

Dolné ohrevné teleso + kruhové ohrevné teleso s ventilátorom. Nastavenie 
termostatu od 50°C do MAX.

Horné ohrevné teleso s ventilátorom. Nastavenie termostatu od 50°C do 
200°C.
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POKYNY NA POUŽITIE
TRADIČNÉ VARENIE

  

Tradičné varenie využíva horné a dolné ohrevné teleso na varenie jedného pokrmu.
Dajte pokrm do rúry po dosiahnutí nastavenej teploty, napr. po zhasnutí kontrolky.
Ak chcete zvýšiť dolnú alebo hornú teplotu pred koncom, nastavte ovládač na požadovanú pozíciu. 
Počas prípravy odporúčame dvierka otvárať čo najmenej.

VARENIE S VENTILÁTOROM
    

Pre tento typ varenia umožňuje ventilátor v zadnej stene cirkuláciu horúceho vzduchu v rúre, čím 
vytvára rovnomerné teplo. Týmto spôsobom je varenie rýchlejšie ako klasické varenie. Je vhodné na 
varenie pokrmov na viac ako jednej úrovni, hlavne pri príprave pokrmov rôzneho typu (ryby, mäso a 
pod.)

ROZMRAZOVANIE

Voľbou jednej z funkcií varenia s ventilátorom a nastavením teploty na nulu umožňuje ventilátor 
prúdenie vzduchu v rúre. Týmto spôsobom je možné rýchlo rozmraziť mrazená jedlá. 
Nie je nutné rúru predhrievať, ale predhrievanie odporúčame pri pečení cesta.
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GRILOVANIE
  

Gril použite na grilovanie alebo zapekanie pokrmov.
Niektoré rúry môžu byť vybavené elektrickým motorom, ražňom a špízmi na otáčanie na ražni.
Zasuňte pripravovaný pokrm na prvú alebo druhú úroveň zasunutia zhora.
Rúru predhrejte na 5 minút. Nastavte termostat na teplotu v rozsahu medzi 50° a 200°.

CHLADIACI VENTILÁTOR

Ventilátor je umiestnený v hornej časti rúry a vytvára cirkuláciu vzduchu v nábytku a pred dvierkami 
rúry.
Zapne sa, keď teplota vonkajšieho plášťa rúry dosiahne 60°C.
Zapnutím rúry s teplotou na 200°C ventilátor začne fungovať približne po 10 minútach.
Vypne sa, keď teplota vonkajšieho plášťa klesne pod 60°C.
Vypnutím rúry s nastavením termostatu na 200°C prestane ventilátor pracovať približne po 30 
minútach.

TERMOSTAT
Termostat použite na nastavenie požadovanej teploty. Termostatom môžete nastaviť 
teplotu v rozsahu od 50° do 250° C.

MINÚTKA
Tento časovač môžete nastaviť pre aktiváciu akustického signálu v rozsahu od 0 až 60 
minút varenia. Najskôr otočte ovládač úplne v smere hodinových ručičiek, potom vráťte 
späť na požadovaný čas.

ČASOVAČ VARENIA
Najskôr nastavte volič funkcií na požadovanú funkciu prípravy a termostat na 
požadovanú teplotu.
Potom pre nastavenie doby ukončenia varenia otočte časovač doprava na požadovaný 
čas. Najskôr otočte ovládač úplne v smere hodinových ručičiek, potom vráťte späť na 
požadovaný čas. Na konci nastavenej doby znie bzučiak a rúra sa automaticky vypne.
Pre nastavenie počiatočnej doby varenia nastavte časovač doľava na symbol .
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6 TLAČIDLOVÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR
Nastavenie času

Stlačte súčasne tlačidlo trvania   a tlačidlo ukončenia varenia , 
potom tlačidlami +/- nastavte čas.

MANUÁLNE OVLÁDANIE
Na spustenie varení bez nastavenia doby ukončenia stlačte tlačidlo 
manuálneho ovládania  .

NASTAVENIE TRVANIA VARENIA V POLOAUTOMATICKOM REŽIME
Na nastavenie trvania varenie stlačte tlačidlo doby trvania a tlačidlami +/- nastavte dobu varenia. Po 
skončení varenia znie akustický signál a rúra sa automaticky vypne.
Nastavte termostat a volič funkcií späť na pozíciu 0 a stlačte tlačidlo manuálnej obsluhy.

NASTAVENIE ČASU UKONČENIA VARENIA V POLOAUTOMATICKOM REŽIME

Pre nastavenie času ukončenia varenia stlačte tlačidlo ukončenia varenia  a tlačidlami +/- nastavte 
čas, v ktorom sa má rúra vypnúť. Keď hodiny dosiahnu nastavený čas, znie akustický signál a rúra sa 
automaticky vypne.
Nastavte termostat a volič funkcií späť na pozíciu 0 a stlačte tlačidlo manuálnej obsluhy.

PLNE AUTOMATICKÁ OBSLUHA

Pre nastavenie času ukončenia varenia, stlačte tlačidlo trvania   a tlačidlami +/- nastavte dobu 

trvania varenia. Stlačte tlačidlo ukončenia varenia   a tlačidlami +/- nastavte čas, v ktorom sa má 
rúra vypnúť.
Po dokončení nastavenia týchto časov symbol AUTO bliká a znie akustický signál. Stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla ho stlmíte.

NASTAVENIE ČASOVAČA BZUČIAKA
Stlačte tlačidlo bzučiaka a tlačidlami +/- nastavte požadovanú dobu trvania varenia. Akustický signál 
znie po uplynutí nastaveného času. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho stlmíte.

CHYBY PROGRAMOVANIA
Nie je možné naprogramovať dobu trvania, ktorá začína skôr ako je zobrazený čas na hodinách. Ak 
sa o to pokúsite, znie akustický signál a symbol AUTO rýchlo bliká. Len upravte trvanie alebo čas 
prípravy pre odstránenie chyby.

ZRUŠENIE PROGRAMU VARENIA
Na zrušenie programu varenia stlačte tlačidlo manuálnej obsluhy  .
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VÝMENA ŽIAROVKY V RÚRE
DÔLEŽITÉ:
Žiarovka rúry musí vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:
a) musí odolávať vysokým teplotám (až do 300°C)
b) napájanie: viď V/Hz indikáciu na výrobnom štítku.
c) výkon 25 W.
d) konektor E 14.

Skôr ako budete pokračovať, odpojte spotrebič od elektrickej siete.

- aby ste zabránili poškodeniu, vložte utierku do rúry
- vyskrutkujte sklenený kryt žiarovky
- vyskrutkujte starú žiarovku a nahraďte ju novou
- inštalujte späť sklenený kryt a vyberte utierku
- pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
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ZLOŽENIE DVIEROK RÚRY
Dvierka rúry je možné ľahko a rýchlo demontovať.
Postupujte nasledovne:
- Dvierka úplne otvorte.
- Zodvihnite dve páčky zobrazené na obrázku.
- Zatvorte dvierka ak je to možné po prvej pozícii zastavenia (z dôvodu zodvihnutých páčok).
- Zodvihnite dvierka hore a smerom von ich zložte z držiakov.

Pre naloženie dvierok zasuňte závesy do otvorov a zaklopte dve páčky.

POKYNY K INŠTALÁCII
Zabudovanie do skrinky
Rúru je možné inštalovať pod pracovnú dosku alebo do vysokej skrine. Obrázok znázorňuje inštalačné 
rozmery.
Uistite sa, že sú okolité materiály odolné voči teplu. Vyrovnajte rúru uprostred s ohľadom na bočné 
steny skrinky a upevnite na mieste pomocou dodaných skrutiek.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite:
- Že napätie v elektrickej sieti zodpovedá parametrom na výrobnom štítku na prednom paneli rúry.
- Že má napájanie dostatočné uzemnenie vyhovujúce všetkých platným predpisom a zákonom.

Správne uzemnenie je zákonná požiadavka.
Prívodný kábel nesmie dosiahnuť teplotu 50° C v žiadnom bode svojej dĺžky.
Ak spotrebič nie je vybavený prívodným káblom so zástrčkou, alebo iným zariadením zaisťujúcim 
odpojenie od elektrickej siete s minimálnym odstupom medzi kontaktmi spĺňajúcim ochranu voči 
preťaženiu triedy III, potom musíte také zariadenie včleniť do napájania v súlade s predpismi, ktoré sa 
týkajúc elektrickej inštalácie. Zásuvka alebo prepínač musí byť ľahko prístupný aj po úplnej inštalácii 
rúry.
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TYP KÁBLA A MINIMÁLNY PRIEMER
SASO

H05RR-F 3x1,5 mm² H05RR-F 3x2,5 mm²
H05VV-F 3x1,5 mm² H05VV-F 3x2,5 mm²
H05RN-F 3x1,5 mm² H05RN-F 3x2,5 mm²
H05V2V2-F 3x1,5 mm² H05V2V2-F 3x2,5 mm²

Poznámka. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie majetku alebo zranenie osôb v 
prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov a bežných bezpečnostných upozornení.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery
Dĺžka (mm) 607 
Výška (mm) 335 
Hĺbka (mm) 390

Objem rúry (konvenčná/s ventilátorom) 
75 litrov

VÝKON OHREVNÉHO TELESA
Horné ohrevné teleso, externé 1100 W

Horné ohrevné teleso, interné 1750 W

Kruhové teleso 2300 W

Dolné ohrevné teleso 1300 W
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ES NL PTZabudovanie pod pracovnú dosku

Zabudovanie do vysokej skrine

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za možné nepresnosti v tejto brožúre, z dôvodu tlačových 
chýb. Vyhradzujeme si právo na nevyhnutné alebo užitočné zmeny výrobku bez ovplyvnenia 
základných vlastností.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


