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Trio 9501, 9503
Návod na obsluhu
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Vybalenie spotrebiča
Vo vnútri spotrebiča nájdete návod a sáčok obsahujúci:
-  ak chcete zmeniť na iný druh plynu: nové trysky pre úpravu plynu, butánový plyn G30 28-30 mbar alebo 

propánový plyn G31-37 mbar,
-  pre pripojenie pomocou ohybnej rúrky, ukončenie pre zemný a ukončenie pre bután alebo propán s 

tesnením.

Kód výrobku
Sériové č.:

Identifikačný štítok je umiestnený na zadnej 
strane spotrebiča Trio.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody v prípade nedodržania pokynov 
uvedených v tomto návode na použitie.

Bezpečnostné pokyny
•  Inštaláciu plynovej prípojky spotrebiča a pripojenie k elektrickej sieti zverte kvalifikovanému 

odborníkovi.
• Trio obsahuje tri diely, varný panel, rúru a umývačku riadu. Z bezpečnostných dôvodov nesmú byť 

na tomto zariadení za žiadnych okolností vykonávané žiadne úpravy.
•  Toto zariadenie je navrhnuté len pre použite v domácnosti.
•  Ak TRIO vykazuje akúkoľvek poruchu, nezapájajte ho. Odpojte spotrebič od zásuvky a ihneď sa 

obráťte na autorizovaného servisného technika. Určité bezpečnostné pravidlá platia pre akékoľvek 
domáce spotrebiče. Ide o nasledujúce:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča, ak sú vaše ruky alebo nohy mokré alebo vlhké.
- Spotrebič nepoužívajte, ak ste bosí.
- Neodpájajte zástrčku od sieťovej zásuvky ťahaním za napájací kábel alebo za samotný spotrebič.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).
- Nenechávajte deti (nebo iné nespôsobilé osoby) používať spotrebič bez dozoru.
- Neopierajte sa o dvierka a nedovoľte to ani deťom.
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo 

psychické schopnosti, či nedostatok skúseností a znalostí, ak nie sú pod priamym dozorom alebo 
nedostávajú pokyny o používaní od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

• Deti je potrebné strážiť, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
• Keď je TRIO v činnosti, sú všetky prístupné časti horúce. Držte malé deti ďalej od spotrebiča, keď ho 

používate.
• Po každom použití odporúčame TRIO vyčistiť. Zabránite tým hromadeniu nečistôt alebo mastnoty, 

ktoré sa môžu opäť pripáliť alebo vznietiť, či vytvárať nepríjemné pachy a dym.
• Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte paru alebo vysokotlakový sprej.
• Neukladajte do TRIO horľavé produkty, pretože by sa mohli vznietiť, keď sa spotrebič omylom 

zapne.
• Pri vyberaní alebo vkladaní riadu do rúry používajte vždy rukavice.
• Ak používate na pečenie tuky alebo oleje, vždy venujte pozornosť procesu pečenia, pretože zahriate 

tuky alebo oleje sa môžu rýchlo vznietiť.
• Umývačka riadu je navrhnutá pre bežné používanie v kuchyni. Predmety znečistené benzínom, 

farbami, stopami ocele alebo železa, korozívnymi chemikáliami, kyselinami alebo zásadami sa  
nesmú v umývačke umývať.

• Nepite vodu, ktorá zostala v umývačke alebo riade po konci umývacieho programu.
• Pri likvidácii starej umývačky zaistite odstránenie dvierok, zabránite tým nebezpečenstvu uväznenia 

detí.
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•  Umývačka je vyrobená z materiálov, ktoré sú recyklovateľné, preto môže byť zlikvidovaná šetrne k 
životnému prostrediu.

• Uistite sa, že umývačka nie je umiestnená na napájacom kábli. Nie je nutné používať adaptéry, 
rozbočovacie zásuvky alebo predlžovacie káble.

• Akékoľvek otázky ohľadom napájacieho kábla odporúčame smerovať na autorizovaný servis alebo 
kvalifikovaného technika.

• Ak je spotrebič umiestnený na koberci, zaistite, aby spodné vetracie otvory zostali voľné. Akékoľvek 
nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať vážny vplyv na bezpečnosť spotrebiča.

Veko varného panela
- Ak používate varný panel, veko zdvihnite hore.
- pred otvorením veka z neho zložte všetky predmety.
- pred zatvorením veka nechajte varný panel vychladnúť.
- na veku neskladujte ťažké ani kovové predmety.

Počas inštalácie spotrebiča na podlahu odporúčame overiť stabilitu a vykonať nevyhnutné merania, 
aby sa zabránilo možnému skĺznutiu.
Pre zlepšenie kvality produktov môže CANDY vykonať úpravy spojené s technickými zlepšeniami.
Spotrebič spĺňa smernicu EU 73/23/EHS a 89/336/EHS, nahradené 2006/95/ES a 2004/108/ES, a 
neskoršie dodatky.

Technické údaje

Trio 9501 9503
Výkon 2100 W 8570 W
Vpredu 
vpravo

Prídavný 1 kW hilight Ø 165/1200 W

Vzadu vpravo Ultra rýchly 
3,5 kW

hilight Ø 220/2300 W

Vpredu vľavo Rýchly 2,50 kW hilight Ø 200/1800 W
Vzadu vľavo Normálny 1,75 kW hilight Ø 140/1200 W
Počet 
jedálenských 
súprav

6 6

Spotreba 
vody

8 l 8 l

Tlak vody min. 0,08 – max. 0,8 MPа 
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Inštalácia
Inštalácia domáceho spotrebiča môže byť náročnou činnosťou, ktorá, ak nie je správne vykonaná, 
môže vážne ovplyvniť bezpečnosť zákazníka.
To je dôvod, prečo by túto činnosť mala vykonávať odborne spôsobilá osoba v súlade s platnými 
technickými predpismi.
V prípade, že je toto odporúčanie ignorované a inštaláciu vykoná nespôsobilá osoba, zrieka sa 
výrobca akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek technické zlyhanie produktu, materiálové škody alebo 
zranenia osôb.

PLYNOVÝ MODEL

• Pred inštaláciou spotrebiča musí technik:
-  Skontrolovať kompatibilitu medzi Trio a plynovou prípojkou. Trio je vo výrobe nastavené na druh 

plynu podľa označenia na obale a výrobnom štítku spotrebiča pripevnenom k spotrebiču.
Zemný plyn G 20-20 mbar/G 25-25 mbar: hlavný plyn
- Ak je to nutné, zmeňte plyn.
Pre prispôsobenie plynových horákov namontujte vhodné trysky, ktoré ponúkajú nominálne prúdenie, 
viď strana 32.
• Pre inštaláciu musí technik:
Trio je spotrebič Triedy 2 – podtriedy 1; nábytok pri spotrebiči nesmie byť vyššie ako horná hrana 
spotrebiča.
- Spotrebič má nastaviteľnú nožičku pre dokonalé vyváženie na podlahe.
- Vykonajte pripojenie plynu podľa plynovej prípojky.
- Pripojte varný panel k elektrickej sieti podľa informácií v návode.
- Ak bol zmenený druh plynu, nastavte minimálny tok plynu každého horáku.
- Pripojte Trio k vodovodnej prípojke a odpadu vody (viď strany 49-50).

Akékoľvek zmeny nastavenia plynu musíte poznamenať na výrobnom štítku pripevnenom k 
spotrebiču.
Ak je spotrebič umiestnený na koberci, zaistite, aby neboli blokované spodné vetracie otvory.

Pripojenie plynu

Musí byť vykonané v súlade s predpismi podľa krajiny inštalácie. Vo všetkých prípadoch, na napájacej 
hadici plynu musí byť zatvárací ventil, regulátor alebo regulačné zariadenie pre propánový plyn. 
Používajte len ventily, regulačné koncovky a ohybné rúrky, regulátory s oficiálnym schválením podľa 
krajiny inštalácie.
Pripojenie plynu podľa inštalácie:
Zemný plyn, pevná, ohybná rúrka s mechanickým spojením (1) – mäkká gumová rúrka (3)
Bután, pevná, ohybná hadica s mechanickým spojením (1) – mäkká gumová rúrka (2)
Propén, pevná, ohybná hadica s mechanickým spojením (1) – mäkká gumová hadica (2-3)
1 – dodanú ohybnú rúrku skontrolujte po celej dĺžke.
2 – dodanú gumovou rúrku skontrolujte po celej dĺžke, jej dĺžka nesmie presiahnuť 1.5 metra a je 
vybavená vhodnými svorkami na koncoch.
1, 2 – mäkké rúrky a ohybné rúrky s mechanickým spojením musíte viesť mimo plamene, nesmú byť 
vystavené plynovým spalinám, horúcim častiam sporáku ani horúcim pokrmom.

• TRI MOŽNOSTI PRIPOJENIA:

• Pripojenie pomocou pevnej rúrky
Pripojte priamo k prípojke plynu.
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• Pripojenie ohybnou rúrkou s mechanickými spojmi
Odporúčame tento typ pripojenia.
Naskrutkujte matice hadice priamo k plynovej prípojke na jednej strane a k uzatváraciemu ventilu 
prípojky na strane druhej.

• Pripojenie mäkkou gumovou hadicou
Neodporúčame tento typ pripojenia.
Výhradne pre staršie typy inštalácií, kde nie je možné použiť iný spôsob 
pripojenia.
Naskrutkujte príslušné ukončenia (2).

Pripojte gumovú hadicu k sporáku a k regulačnému ventilu alebo k výstupnému ventilu.
(2) Vo všetkých prípadoch sa uistite, či je nasadené tesnenie. Podľa pokynov k inštalácii otestujte 
tesnosť spojenia pomocou saponátovej vody. Test plameňom je prísne zakázaný.

Zmena na iný druh plynu

Tepelná kapacita a tlak plynu je rôzny v závislosti od druhu plynu.
Pri zmene druhu plynu odporúčame kontaktovať servisného technika: pre výmenu trysiek, vykonanie 
pripojenia a nastavenie minimálneho plameňa všetkých plynových ventilov.

PRESTAVBA NA INÝ DRUH PLYNU
Výrobné nastavenie: Zemný plyn = G20-20 mbar/G25-25 mbar
X Nastavenie plynu možné podľa inštalácie butánového plynu G30-29 mbar alebo propánového plynu 
G 31-37 mbar
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• VÝMENA TRYSIEK PLYNOVÝCH HORÁKOV
Trysky varného panela
Pre prístup k tryskám:
- zdvihnite veko varného 
panela,
- zložte kryt, mriežky a 
hlavice všetkých horákov,
- použite vhodný skrutkovač 
(7) na nastavenie,
- podľa informácií v tabuľke 
inštalujte trysky vhodné 
pre daný typ horáku a druh 
plynu.

Pre opätovné poskladanie nasaďte hlavice, veká a mriežky.

• NASTAVENIE POČIATOČNÉHO PLAMEŇA
Ak ste zmenili druh plynu, je nutné skontrolovať 
stabilitu plameňa pri minimálnom prúdení a nastaviť 
pomocou by-pass skrutky.
Pre prístup k by-pass skrutke horáku zložte ovládacie 
prvky horáku. Vytiahnite ich smerom dopredu.
a) Propán butánový plyn: nastavenie uskutočníte 
skrutkovaním vpravo (bez nadmernej sily) by-pass 
skrutky, ktorá kalibruje otvor pre minimálne prúdenie.
b) Zemný plyn:
- odskrutkujte by-pass skrutku o jednu otáčku,
- nasaďte ovládač, zapáľte horák a nastavte nízky 
plameň,
- opäť zložte ovládač, zaskrutkujte by-pass skrutku, kým nedosiahnete redukovaný plameň, ktorý 
zostane stabilný v nízkej pozícii.
- nasaďte ovládací prvok.

Horák

Každá tryska je označená symbolom

Prídavný          Normálny               Rýchly      Ultra rýchly

Vpredu vpravo        Vpredu vľavo         Vzadu vpravo      Vzadu vľavo

Tryska

By-Pass skrutka

Upozornenie:
Nikdy neuvoľňujte 

iné skrutky!
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Elektrické pripojenie

„Inštalácia musí byť vykonávaná v súlade s príslušnými smernicami.“ Výrobca sa zrieka akejkoľvek 
zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré môžu byť spôsobené nevhodným alebo nesprávnym 
používaním.

Varovanie:
• Pred elektrickým zapojením vždy skontrolujte, že je elektrické napätie, nastavenie ističa, uzemnenia 

a poistky vhodné.
• Elektrické pripojenie musí byť vykonané pomocou zásuvky a zástrčky s uzemnením alebo pomocou 

viacpolohového vypínača. Ak je spotrebič zapojený do zásuvky, musí byť inštalovaný tak, aby bola 
prístupná. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek nehody vyplývajúce z použitia spotrebiča, ktorý 
nie je uzemnený alebo ktorého uzemnenie je nesprávnej.

• Akékoľvek otázky ohľadom napájacieho kábla odporúčame smerovať na autorizovaný servis alebo 
spôsobilého technika.

Varovanie! Spotrebič musí byť uzemnený. Nedostatočné uzemnenie zistíte tak, že pri 
dotyku kovových častí spotrebiča môžete cítiť prítomnosť elektrického chvenia v dôsledku 
prítomnosti rádiového rušiča.
• TRIO 9501
Napájací kábel sa dodáva so spotrebičom TRIO a umožňuje pripojenie len do zásuvky na 220-
230 V medzi fázy alebo medzi fázu a nulový vodič.
• Pripojenie k 10/16 A zásuvke.

• TRIO 9503
S týmto spotrebičom Trio nie je dodávaný napájací kábel, ale je vybavený pripojovacou skrinkou, ktorá 
vám umožňuje zvoliť správne pripojenie pre konkrétny typ napájania.
Pripájacia skrinka je umiestnená v zadnej časti Trio.
Pre otvorenie pripojovacej skrinky:
• Nájdite dve poistky po bokoch,
•  vložte skrutkovač do poistky a zatlačte dolu,
• Zložte veko.

Upozornenie!
Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade nedostatočného uzemnenia si všimnite, že 
po dotyku kovových častí spotrebiča môžete byť vystavení elektrickému výboju z dôvodu 
prítomnosti a odrušovača rádiového rušenia.

Pripojovacia skrinka
x 3 pripojovacie pásy
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Pripojenie:
• odskrutkujte držiak kábla,
• pretiahnite kábel cez držiak kábla,
• odstráňte izoláciu z koncov vodičov a pripojte ich podľa čísel zobrazených v tabuľke a pripojte aj 

„prepojovacie pásy“.

Príklad jednofázového pripojenia

Upozornenie: nedostatočné utiahnutie môže spôsobiť nebezpečné zahrievanie napájacieho 
kábla.

Po skončení pripojenia spotrebiča utiahnite svorku kábla a zatvorte veko.

1 - Vtlačte
prepojovacie pásy

2 - Vložte vodiče 3 - Pretiahnite kábel cez 
držiak kábla kabelu

Poistka

Typ kála
AERA

Pripojenie k 
pripojovacej 
skrinke

Prepojovací 
pás:
vykonajte 
premostenie 
pomocou 
prepojovacieho 
pásu

2 fáza
Pás 1-2
Pás 2-3

5 Neutrálny
Pás 4-5

T Uzemnenie

1 Fáza
Pás 1-2

3 Fáza
Pás 3-4

5 Fáza

T Uzemnenie

1 Fáza
2 Fáza
3 Fáza
5 Neutrálny
Pás 4-5

T Uzemnenie
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Inštalácia
Pripojenie vody - odvod vody

Pripojenie vody:
Napájacia a vypúšťacia hadica môže smerovať vľavo alebo vpravo. Umývačka môže byť pripojená na 
studenú aj teplú vodu, s teplotou maximálne 60 °C.
Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,08 MPa a 0,8 MPa. Ak je tlak nižší ako minimálny, poraďte sa so 
servisným technikom.
Napájacia hadica musí byť pripojená k vodovodnému ventilu, aby bolo možné vodu zatvoriť, keď sa 
spotrebič nepoužíva (obr. 1). Napájacia hadica umývačky sa montuje so 3/4” závitovou prípojkou (obr. 
2).
Prívodná hadica „A” musí byť pevne pripojená ku 3/4” ventilu „B”. Pripojenie vody musí byť 
uskutočnené výhradne dodávanými rúrkami.
Nepoužívajte staré rúrky.
Ak je spotrebič pripojený k novému alebo dlhodobo nepoužívanému potrubiu, nechajte vodu pred 
pripojením k prívodnej hadici niekoľko minút odtiecť. Zaistite tak, že usadeniny, piesok ani korózia 
neupchajú vstupný filter.

ODVOD VODY:
Dávajte pozor, aby nedošlo k zalomeniu vypúšťacej hadice počas zapojovania a voda mohla tak voľne 
odtekať (obrázok 3y). Vypúšťacia hadica musí byť najmenej 40 cm nad podlahou a musí mať vnútorný 
priemer najmenej 4 cm. Odporúča sa pripojiť k hadici sifón na ochranu proti zápachu (obrázok 3x).
Ak je to nutné, môže byť vypúšťacia hadica predĺžená až na 2,6 m za predpokladu zachovania 
maximálnej výšky 85 cm nad úrovňou podlahy. V takom prípade kontaktujte autorizovaný servis.

Hadica môže byť zavesená na strane výlevky (nesmie byť ponorená do vody, aby sa zabránilo 
spätnému nasatiu vody do spotrebiča). Skontrolujte, že na prívodnej ani vypúšťacej hadici nie sú 
slučky. Ak potrebujete dlhšiu prívodnú hadicu, obráťte sa na autorizovaný servis.
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Použitie
Plynové horáky

Každý horák ovládate ventilom umožňujúcim postupné ovládanie:
* širšie možnosti nastavenia od maximálnej pozície k minimálnej a omnoho presnejšia, jednoduchšia 
regulácia plameňa podľa priemeru riadu,
* nehrozí riziko uhasenia plameňa pri rýchlom znížení.

ZAPÁLENIE
Odporúčanie: ak horáky nepoužívate, je nutné zastaviť hlavný ventil prívodu plynu.
•  Zapnite plynový ventil,
• Symbol pri každom ovládači označuje ovládaný horák.
•  Otočte a stlačte príslušný ovládač k symbolu ( ), držte ho stlačeným, kým sa plameň nezapáli. Pri 

modeloch vybavených elektronickým zapaľovaním sa plameň zapáli elektrickým iskrením. Táto sa 
ovláda tlačidlom alebo stlačením ovládača (pre modely so zapaľovaním pod ovládačom). 

Pre modely nevybavené elektronickým zapaľovaním, alebo v prípade výpadku elektrickej energie, 
zapáľte plameň pomocou zápalky.

Poznámka: pre modely vybavené BEZPEČNOSTNOU termopoistkou, podržte ovládač 
stlačený niekoľko sekúnd pre aktiváciu bezpečnostného systému. Ak ovládač ihneď 
uvoľníte, nemá čas na aktiváciu bezpečnostného systému a plameň zhasne. Ak sa tak 
stane, opakujte proces zapálenia od začiatku a počkajte dlhší čas po zapálení plameňa.  
Rýchle termické bezpečnostné zariadenie automaticky preruší dodávku plynu v prípade 
nežiadúceho uhasenia plameňa. 

Ak máte problémy v určitých oblastiach so zapálením plameňa z dôvodu dodávky plynu, opakujte 
proces zapálenia otočením ovládača na „minimum“ ( ).
•  Nastavte plameň podľa požiadaviek. Stredná pozícia je medzi ( ) a ( ) nastavením voliča.
•  Pre vypnutie plameňa otočte ovládač späť do stop pozície.
•  Ak plameň náhodne zhasne, otočte ovládač do pozície „0“, počkajte jednu minútu a opäť skúste 

zapáliť.

Pre správne použitie horákov zvoľte riad, ktorého priemer dna zodpovedá nižšie uvedeným 
priemerom:

* Veľmi rýchly Ø 18 cm a viac
* Rýchly Ø od 16 do 18 cm
* Normálny Ø 12 cm
* Prídavný Ø 10 cm

• Neodporúčame riad s pokriveným, zvlneným alebo ohnutým dnom.
• Hliníkový riad môže zanechať stopy na smaltovanej podložke. Tieto stopy je možné jednoducho 

odstrániť pomocou vlhkej utierky a jemného čistiaceho prostriedku.

NIEKOĽKO TIPOV....
• Vyhnite sa nadmernému vareniu pokrmov. Týmto spôsobom sa pokrmy nepripravia rýchlejšie. 

Nadmerným miešaním môže pokrm stratiť svoju chuť a vôňu.
•  Pre úsporu plynu zaistite, aby plyn nepresahoval za okraj dna riadu.
•  Nedávajte nad plynové horáky prázdny riad.
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Sklokeramická zóna
Odporúčanie

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použitie kvalitného riadu:
•  Vždy používajte riad s kvalitným rovným a hrubým dnom.
• Zaistite, aby bolo dno riadu suché.
•  Používajte riad, ktorého priemer zodpovedá priemeru horáku.

Voľba riadu

Nasledujúca informácia vám pomôže zvoliť správny riad. Na štítku skontrolujte 
označenie, či je riad vhodný pre sklokeramiku.

Nerez: odporúčaný. Vhodný hlavne s dnom zo sendvičových materiálov. Sendvičové materiály 
kombinujú výhody nerezu (vzhľad, odolnosť a stabilita) s výhodami hliníka alebo medi (vedenie tepla, 
rovnomerná distribúcia tepla).
Hliník: odporúčame ťažké. Dobrá vodivosť tepla. Niekedy sa môžu na paneli objaviť hliníkové 
škvrny, ale je možné ich jednoducho odstrániť, ak ich očistíte ihneď. Pretože majú nízky bod tavenia, 
nepoužívajte riad z tenkých materiálov.
Zliatina: použiteľné, ale neodporúčané. Zlá prevádzka. Môžu poškriabať povrch.
Medené dno/kamenina: odporúčame ťažké. Dobrá prevádzka, ale meď môže zanechať stopy na 
varnom paneli, ktoré sa môžu javiť ako škrabance. Zvyšky je možné odstrániť, ak varný panel ihneď 
vyčistíte. Nenechávajte tento riad na varnom paneli prázdny. Prehriatie môže spôsobiť prilepenie k 
varnému panelu. Prehriaty medený riad zanechá stopy, ktoré môžu trvalo zanechať škvrny na paneli.
Porcelán/smalt: Dobrá prevádzka len pri riade s hladkým dnom.

ZÓNY

• highlight zóna: je použiteľná do 3 sekúnd a vhodná pre stále, rovnomerné varenie.
• Sprinter: táto technológia znižuje čas varenia až o 15%.

Použitie

• Vyhľadajte príslušný symbol varnej zóny, ktorú chcete použiť.
• Odporúčame najskôr nastaviť najvyšší výkon až do ohriatia a potom znížiť na 

požadovaný stupeň výkonu.

• Kontrolka zapnutia sa rozsvieti pre indikáciu, že zóna je v prevádzke.

• Každá zóna je prepojená s kontrolkou zostatkového tepla na varnom paneli. Kontrolka 
sa rozsvieti, ak teplota varnej zóny dosiahne 60°C a viac. Zostane svietiť aj po vypnutí varného 
panela, kým povrch nevychladne.

• Pre vypnutie varnej zóny otočte príslušný ovládač do pozície „0“.
• Pozície: nižšie uvedené príklady sú len príručka. Po zoznámení sa s použitím vášho varného panela 

budete schopní použiť nastavenia, ktoré vám najviac vyhovujú.
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Pozícia Niekoľko tipov
1 1-2 Veľmi nízka Pre udržiavanie teplého riadu, rozpúšťanie masla a čokolády...
2 3-4 Nízka Pomalé varenie, omáčky, dusenie, mliečnu ryžu, vajíčka...
3 5-6 Primeraná Fazuľa, mrazené pokrmy, ovocie, varenie vody...
4 7-8 Stredná Varené jablká, čerstvá zelenina, cestoviny, palacinky, ryby...
5 9-10 Vysoká Intenzívnejšie varenie, omelety, steaky...
6 11-12 Veľmi 

vysoká
Steaky, kotlety, smaženie...

Doporučení:
• Nikdy nepripravujte pokrmy priamo na sklokeramickom paneli. Používajte vždy vhodný riad.
• Riad postavte vždy doprostred varnej zóny.
• Nepoužívajte varný panel ako dosku na krájanie.
• Nepresúvajte riad po paneli.
• Neskladujte ťažké predmety nad varným panelom. Ak spadnú na panel, môžu spôsobiť poškodenie.
• Nepoužívajte varný panel ako pracovnú dosku.
• Hliníkový a plastový riad nedávajte na varné zóny.

Udržujte deti mimo varných zón počas prevádzky, alebo po vypnutí, pretože aj vtedy sú stále 
horúce, aby ste zabránili popáleniu.

Príslušenstvo rúry (závisí od modelu)

Pred prvým použitím je nevyhnutné príslušenstvo rúry vyčistiť. Umyte ho špongiou. Opláchnite a 
osušte.

• ROŠT: Je určený pre umiestnenie panvíc, zapekacích mís a 
rôznych foriem.
Je vybavený drážkami, ktoré umožňujú zasunutie 
odkvapkávacieho plechu.
Vďaka špeciálnemu tvaru je rošt vždy vodorovný. Dokonca aj pri 
vytiahnutí do maximálnej polohy, čo bráni skĺznutiu alebo prevráteniu riadu.

• ODKVAPKÁVACÍ PLECH:
Slúži na zachytenie tuku a šťavy počas grilovania, alebo pečenia.
Nikdy nepoužívajte odkvapkávací plech ako plech na pečenie. 
Mohlo by to spôsobiť tvorbu dymu, vystreknutie tuku a silné 
znečistenie vnútra rúry.

PLECH NA PEČENIE musíte vložiť na rošt. Je vhodný pre 
prípravu malých múčnikov ako sú sušienky, snehové pusinky, 
atď...
Nikdy nedávajte plech priamo na dno rúry.
• GRIL je vybavený roštami a rukoväťou, dvoma vidličkami a 
podložkou grilu.

Ak sa používa rúra, akékoľvek nepoužívané príslušenstvo musíte vybrať.
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VYPÍNACÍ ČASOVAČ
• Môžete ho nastaviť pre prevádzku rúry v rozsahu 1 a 120 minútami, s okamžitým 

štartom a automatickým zastavením. Po uplynutí času časovač automaticky vypne 
napájanie rúry.

• Rúru je možné použiť aj bez programovania. V takom prípade otočte ovládač na 

pozíciu ( ) ruka.

Poznámka: pre nastavenie času otočte ovládač v smere hodinových ručičiek na 
značku 120 minút a potom späť na požadovaný čas.

Použitie rúry
VEĽMI DÔLEŽITÉ: Rúra a umývačka nemôžu byť používané súčasne. Pri použití rúry musí bvyť 
umývačka zatvorená.

DÔLEŽITÉ: Časti spotrebiča počas použitia môžu byť horúce, preto počas použitia TRIO by nemali 
byť v blízkosti deti.

Spôsoby varenia (Závisí od modelu)

•  Bežné pečenie : Horné a spodné teleso sa používa spoločne. Tento spôsob je ideálny pre 
tradičné pečenie, zapekanie mäsa, prípravu rostbífu, jahňacej pečienky, chleba, zapekanie cestovín. 
Predhrejte rúru na 10 minút a potom vložte do strednej polohy mäso na pečenie.

•  Gril : Používa sa horné ohrevné teleso. Zaručuje úspech pri zmiešanom grilovaní, príprave 
kebabov a “gratinovaných jedál”. Vyžaduje sa predhriatie 5 minút, aby sa teleso zahrialo.

•  Otočný gril : používa horné ohrevné teleso v spojení s grilom ponúkajúcim skutočnú chuť 
klasického grilovania.

 • Vyberte príslušenstvo z rúry.
 • Vložte odkvapkávací zásobník na dno rúry.
 • Napichnite  pokrmy na grilovanie, vložte ich medzi dve vidličky.
 • Nasaďte rošt do držiaku a zasuňte držiak a rošt do druhej úrovne. Koniec roštu potom bude 

smerovať do otvoru otočného mechanizmu.
 • Vložte rošt do otočného mechanizmu.
•  Gril a konvekčná príprava : použitie grilu a konvekčného varenia naraz. Umožňuje úsporu 

času. Zvýšte pozornosť pri vkladaní roštu s koľajničkami smerom dolu, koľajničky nasmerujte hore a 
postavte na ne odkvapkávací zásobník.

• Pečenie s ventilátorom : Používajú sa, horné aj spodné, ohrevné telesá spoločne s ventilátorom 
a zaisťujú cirkuláciu vzduchu vo vnútri rúry. Odporúčame použiť tento spôsob pre hydinu, cestoviny, 
ryby a zeleninu... teplo lepšie preniká do jedla a zníži sa čas predhrevu aj pečenia.

• Grilovanie s ventilátorom : Používa sa horné ohrevné teleso spoločne s ventilátorom zaisťujúcim 
cirkuláciu vzduchu vo vnútri rúry. Ideálne pre prípravu bravčovej pečienky, hydiny, atď. Predhriatie je 
nutné pre červené mäso, nie však pre biele. Pre zachytenie šťavy vložte odkvapkávaciu misku pod 
rošt. Uistite sa, že jedlo nie je veľmi blízko grilu. V polovici pečenia pečený kus otočte.
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Použitie
• Otočte ovládač na požadovaný spôsob prípravy a 

nastavte teplotu:

Klasické pečenie Teplota od 65°C do 230°C

Gril Teplota 230° C

Grilovanie na ražni Teplota 230° C

Grilovanie + konvekčné pečenie Teplota 230° C

Gril s ventilátorom Teplota 230° C

Pečenie s ventilátorom Teplota od 65°C do 230°C

• Otočte ovládač časovača do pozície Ručné alebo na programovanie času.

• Kontrolka nastavenia svieti pre indikáciu, že termostat je v prevádzke. Počas prípravy 
sa pravidelne rozsvecuje a zhasína.

Rady pre pečenie
MÄSO:
Odporúčame mäso soliť až po upečení, pretože soľ podporuje rozstrekovanie tuku z mäsa. To púotom 
znečistí rúru a vyvolá značné množstvo dymu. Mäso s kosťou (biele, bravčové, jahňacie, baranie) 
a ryby môžu byť vkladané do studenej rúry. Čas pečenia je dlhší ako v predhriatej rúre, ale zaistí sa 
lepšie prepečenie strednej časti, pretože teplo má viac času preniknúť do hĺbky.

SPRÁVNE PREDHRIATIE JE ZÁKLADOM ÚSPEŠNÉHO PEČENIA ČERVENÉHO MÄSA.

ZÁKUSKY, KOLÁČE.
Nepoužívajte lesklé formy, pretože odrážajú teplo a môžu spôsobiť pripálenie zákusku. Ak zákusok 
zlatne veľmi rýchlo, prikryte ho papierom na pečenie alebo hliníkovou fóliou.
Upozornenie: správny spôsob použitia fólie je lesklou stranou dovnútra. V opačnom prípade nie je  
teplo odrážané lesklým povrchom a nepreniká dovnútra pokrmu.
Vyvarujte sa otváraniu rúry počas prvých 20 až 25 minút pečenia: výrobky z kysnutého cesta by mohli 
spadnúť.
Kontrolu pečenia môžete vykonať tak, že do pokrmu pichnete špičkou noža alebo špajľou. Ak zostane 
povrch suchý, je pokrm upečený. Ak na špičke noža alebo špajli sú prichytené zvyšky cesta alebo je 
povrch vlhký, pokračujte v pečení pri nižšom výkone, aby sa  pokrm nepripálil.

Nasledujúce pokyny sú len orientačným vodítkom. Môžete si ich pozmeniť podľa vlastných skúseností 
alebo osobnej chuti.
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Čas predhrevu:
• 20 minút na 210 až 230 °C
• 15 minút na 140 až 190 °C
• 10 minút na 65 až 115 °C

Množstvo Potravina Teplota rúry °C
Umiestnenie 
roštu od dna

Čas pečenia v 
minútach

RYBY

MÄSO

HYDINA

RÔZNE

PEČIVO

Plátok

Teľacie

Jahňacie 
stehno

Baranie

Holuby

Hus
Kačka
Kurčatá

Lasagne
Suflé
Lievanec
Pizza

Pohánkový 
koláč

Ovočný koláč

Koláče 
(kysnuté)
Penové peč.

Lístkové cesto.
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Umývačka
Ovládacie prvky umývačky

A Svetelné kontrolky zvoleného programu
B Tlačidlo voľby programov
C Popis programu
D Tlačidlo zapnúť/vypnúť

VOĽBA PROGRAMOV A ŠPECIÁLNEJ FUNKCIE

Umývačka a rúra sa nemôžu používať súčasne. Nastavenie programu:
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo „Zapnúť/vypnúť”; rozblikajú sa 4 diódy výberu programu.
-  Stlačením tlačidla voľby programu nastavte požadovaný program, rozsvieti sa LED vybraného 

programu (2 LED pre program STUDENÉHO OPLACHU).
- Zatvorte dvierka (po zvukovom znamení), vybraný program sa automaticky spustí.

Použitie umývačky

Otváranie dvierok
Uchopte rukoväť na prednom paneli a zatiahnite dopredu. Ak dôjde k otvoreniu spotrebiča, keď je v 
činnosti, elektrické bezpečnostné zariadenie automaticky všetko vypne. Pre správny chod spotrebiča 
neotvárajte dvierka, ak je spotrebič v činnosti.

Zatvorenie dvierok
Vložte kôš do umývačky. Uistite sa, že sa ostrekovacie rameno môže voľne otáčať a neprekážajú 
žiadne príbory, riad alebo hrnce. Zatvorte dvierka a zatlačte na ne a uistite sa, že sú pevne zatvorené.

Prerušenie programu
Neodporúčame otvárať dvierka, keď je program spustený, a hlavne nie počas hlavnej fázy umývania a 
záverečného sušenia.
Keď dvierka otvoríte, dôjde k automatickému zastaveniu umývačky.
Po opätovnom zatvorení dvierok program automaticky pokračuje.
Ak si želáte zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci program, postupujte nasledovne:
•  Otvorte dvierka, držte stlačené tlačidlo pre výber programu „P”, kým sa nerozblikajú všetky 4 

kontrolky. Prebiehajúci program je zrušený. Teraz je možné vykonať nové nastavenie. Pred 
spustením nového programu overte, že je v dávkovači dostatok čistiaceho prostriedku. Ak je to 
nutné, doplňte dávkovač.

VAROVANIE: Ak sa dvierka otvoria počas fázy sušenia, spustí sa zvukové znamenie upozorňujúce, 
že cyklus ešte neskončil.
Koniec programu je ohlásený zvukovým signálom. Pri otvorení dvierok sa indikátor výberu programu 
rozbliká. Uvoľnite tlačidlo zapnúť/vypnúť.
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Vypnutie akustického signálu.
Zvuková funkcia môže byť vypnutá nasledujúcim spôsobom.
- stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť.
- Počkajte kým svetelné kontrolky programov nezačnú blikať.
- počas 2 minút stlačte a najmenej na 30 sekúnd držte stlačené tlačidlo voľby programu (diódy LED 

budú stále blikať a budete počuť prerušované zvukové znamenie).
- Keď prvé dve LED kontrolky vľavo svietia neprerušovane a zvukové znamenie sa vypne, pustite 

tlačidlo (funkcia zvukového znamenia je aktívna).
- Stlačte opäť tlačidlo pre voľbu programu, prvé dve LED kontrolky vľavo sa vypnú a zostávajúce dve 

LED sa rozsvietia (funkcia zvukového znamenia je deaktivovaná).
- Zvukové znamenie potvrdí, že nastavenie je dokončené.
- Pre opätovné nastavenie funkcie zvukového znamenia zopakujte celý postup.

Pozor - umývačka je vybavená bezpečnostným zariadením na ochranu proti pretečeniu, ktoré v 
prípade poruchy veľmi vysokej hladiny vody zatvorí automaticky prívod vody.

Chybové signály
Ak dôjde k poruche alebo chybe počas spusteného programu, začne kontrolka LED, ktorá zodpovedá 
zvolenému cyklu (2 kontrolky pre program STUDENÝ OPLACH), rýchlo blikať a zapne sa akustický 
signál.
V takom prípade umývačku vypnite stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť. Po skontrolovaní, že je ventil na 
prívodnej hadici otvorený, že nie sú vypúšťacia hadica, sifón ani filtre upchané, opäť spustite zvolený 
program. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Dôležité!
Pre zaistenie správnej prevádzky bezpečnostného zariadenia proti pretečeniu sa odporúča 
nehýbať a nenaklápať umývačku počas prevádzky.
Ak je nevyhnutné premiestniť alebo nakloniť umývačku, najskôr sa uistite, že je umývací 
cyklus dokončený a v nádrži nezostala voda.

Predbežné činnosti a čistenie filtračnej jednotky

Filtračný systém sa skladá z:
- prostrednej filtračnej nádobky, ktorá zachytí najväčšie časti jedla,
- plochého filtra, ktorý nepretržite filtruje umývaciu vodu,
- mikrofiltra, umiestneného pod plochým filtrom, ktorý zachytí 

najmenšie častice jedla a zaisťuje perfektný oplach.

Pre najlepšie výsledky by filtračná jednotka mala byť po každom 
umývaní skontrolovaná a vyčistená.
Ak chcete odstrániť filtračnú jednotku, jednoducho uchopte rukoväť a celú jednotku vyberte.
Stredová filtračná nádobka je položená na vrchu pre jednoduché čistenie. Umývačka je vybavená 
samočistiacim mikrofiltrom, ktorý stačí len skontrolovať približne každých 15 dní. Napriek tomu sa 
odporúča kontrolovať po každom umývaní, že prostredná nádobka a plochý filter nie sú upchaté.
Poznámka: Po vyčistení filtrov sa uistite, že sú správne poskladané, jeden vo vnútri druhého a že je 
plochý filter správne umiestnený na dne umývačky.
Nesprávne nasadená filtračná jednotka môže mať nežiadúci vplyv na účinnosť spotrebiča.
Dôležité: Nikdy nepoužívajte umývačku bez filtra.
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Vkladanie riadu
Kôš bol starostlivo navrhnutý pre jednoduché vkladanie. Aby umývanie bolo účinné, odstráňte zvyšky 
jedla z riadu (kosti, zvyšky mäsa a zeleniny), aby nedošlo k upchatiu filtrov, výpuste vody a trysiek 
ostrekovacieho ramena a následkom toho potom obmedzenie účinnosti umývania.
Varovanie! Aby ste zabránili zraneniu od príborov s ostrými hrotmi, je potrebné umiestňovať 
ich rukoväťou hore.

NÁPLŇ 6 SÚPRAV RIADU
(EN 50242)
A - 6 pohárov
B - 6 dezertných tanierikov
C - 6 podšálok
D - Miska
E - 6 čajových šálok
F - 6 plytkých tanierov
G - 6 hlbokých tanierov
H - Stredne veľká misa
I - Servírovacia misa
L - Príbory

VKLADANIE SERVISU PRE 4 OSOBY A HRNCOV
Hrnce, šalátové misky, polievkové misky, pokrievky, atď. môžu 
byť vložené do košíka. Príbory sa odporúčajú ukladať do košíka 
poskytnutého pre tento účel. Príbory s úzkou rukoväťou by mali byť 
umiestnené rukoväťou hore, aby sa zabránilo prepadnutiu dnom 
košíka a zablokovaniu umývacieho ramena. Nevkladajte pokrievky 
s drevenou rukoväťou alebo pokrievky s úchytmi spojovanými 
lepidlom.

Plnenie čistiaceho prostriedku
Je nevyhnutné používať čistiaci prostriedok, ktorý je určený pre umývačky, buď v práškovej alebo 
tekutej forme, alebo ako tablety.
Nevhodné sú čistiace prostriedky, (napr. pre ručné umývanie). Neobsahujú správne zložky pre použitie 
v umývačke a bránia účinnej prevádzke.
Dávkovač čistiaceho prostriedku je vo vnútri dvierok. Veko dávkovača musí 
byť zatvorené pred každým umývaním. Otvára sa stlačením uzáveru. Na 
konci každého umývacieho cyklu je veko vždy otvorené a pripravené na 
použitie pre ďalšie umývanie.
Množstvo používaného čistiaceho prostriedku závisí na znečistení riadu a 
type umývania. Bežne sa odporúča 15g dávka. Ak máte tvrdú vodu alebo je 
riad veľmi znečistený, použite 25g dávku.

Po nasypaní čistiaceho prostriedku do dávkovača zatvorte veko. Napriek 
tomu, že všetky čistiace prostriedky nie sú rovnaké, pozrite sa na pokyny 
na obale čistiaceho prostriedku, ktoré sa môžu odlišovať.
Len by sme radi upozornili, že malé množstvo umývacieho prostriedku 
nezaistí umytie riadu, zatiaľ čo veľmi veľké množstvo nielenže nevedie k lepším výsledkom, ale ide o 
zbytočné plytvanie. Používanie primeraného množstva čistiaceho prostriedku pomáha chrániť životné 
prostredie.

Bežné normálne 
umývanie
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Pri použití programu intenzívneho umývania pridajte druhú dávku 
čistiaceho prostriedku, asi 15 g (1 polievková lyžica). Táto dávka naviac sa 
dáva do uvedenej profilovej časti zatvoreného dávkovača (na obrázku.).

Plnenie dávkovača leštidla
Dávkovač leštidla “B” je napravo od dávkovača čistiaceho 
prostriedku a jeho kapacita je približne 130 ml.

Otvorte veko a nalejte dostatok leštidla, aby vydržalo niekoľko 
umývaní. Neprepĺňajte. Zatvorte veko. Táto prísada, ktorá je 
uvoľňovaná počas oplachovania, pomáha rýchlemu zasychaniu 
riadu a bráni tvorbe škvŕn. Odporúčame, aby ste leštiaci 
prostriedok vždy používali.
Skontrolujte hladinu leštidla priezorom „A”, ktorý je umiestnený 
uprostred dávkovača.

Plný - tmavý     Prázdny - svetlý 

Nastavenie leštidla (od 1 do 6).

Dávkovač leštidla „B” je pod indikátorom a môže byť otočený prstom. Odporúčané nastavenie je „3“. 
Tvrdosť vody môže byť posúdená podľa tvorby usadenín alebo podľa miery usychania.
Je preto dôležité nastaviť správne dávkovanie leštidla, aby boli dosiahnuté najlepšie výsledky.
Po umývaní:
• ak na tanieroch zostávajú šmuhy, znížte množstvo o jeden dielik.
• ak na tanieroch sú vlhké miesta, zvýšte množstvo o jeden dielik.

DÁVKOVANIE SOLI
Umývačka je vybavená zmäkčovačom, ktorý čistí vodu od vodného kameňa a bráni tak poškodeniu 
umývačky. Na dne umývačky je dávkovač regeneračného zmäkčovača.
Filtračný prvok zmäkčovacej jednotky musí byť dopĺňaný soľou určenou pre umývačky. Túto soľ je 
možné kúpiť ako tablety alebo granule.

Pre pridanie soli odskrutkujte veko dávkovača soli na dne a doplňte.
Počas tejto činnosti môže pretiecť trochu vody. Pridávajte soľ, kým nie 
je dávkovač plný, očistite závit od zvyškov soli a veko opäť zatvorte.
Ak nebudete umývačku ihneď používať, nastavte program na studený 
oplach (“Eco+Rapid, 2 kontrolky”), aby bola prebytočná soľ vypláchnutá 
z umývacej nádrže.
Dávkovač soli má kapacitu približne 1,5 kg a pre účinné použitie 
spotrebiča musí byť čas od času doplňovaný podľa nastavenia jednotky 
zmäkčovača vody.
Poznámka: Je nevyhnutné pridávať vodu, kým dávkovač nepreteká. Inštalujte umývačku len úplne 
naplnenú dávkovačom soli.

Intenzívne umývanie
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Regulácia zmäkčovača vody pomocou elektronického programátora.
Zmäkčovač vody môže pomocou 5 nastavení upravovať vodu až do tvrdosti 60 °Fh (francúzska 
stupnica) alebo 33° Dh (nemecká stupnica). Jednotlivé nastavenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň Tvrdosť vody Tvrdosť vody Použitie 
regeneračnej 

soli

Nastavenie 
zmäkčovacieho 

zariadenia°fH (Francúzsko) °dH (Nemecko)

0 0-8 4 nie Kontrolka č.1 

1 9-20 5-11 áno Kontrolka č.1

2 21-30 12-17 áno Kontrolka č.2

3 31-40 18-22 áno Kontrolka č.3

4 41-60 23-33 áno Kontrolka č.4

Jednotka zmäkčovača je nastavená z výroby na úroveň 3 (kontrolka č. 3), ktorá je vyhovujúca pre 
väčšinu užívateľov. Nastavte jednotku zmäkčovača vody podľa stupňa tvrdosti vody nasledujúcim 
spôsobom: Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť, počas 2 minút stlačte a pridržte najmenej 
10 sekúnd stlačené tlačidlo pre voľbu programu; prvé tri kontrolky LED vľavo sa na 3 sekundy 
rozsvietia.

Kontrolky LED spojené s nastavovaním zmäkčovača vody sa rozblikajú, postupným stlačením tlačidla 
sa nastaví úroveň tvrdosti vody (viď tabuľka).

    LED kontrolky   Tlačidlo pre výber programu

Umývací program
Informácie pre porovnanie programu skúšobným laboratóriom General
Podľa štandardov EN 50242:
1) Normálne naplnenie
2) Nastavenie leštenia „4”
3) Množstvo čistiaceho prostriedku: 18 g na umývanie.
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Program
Popis

N
orm

álny

P
redum

ytie 
studenou 

vodou

R
az za deň – pre bežne 

znečistený riad nahrom
adený 

počas dňa.

R
az za deň – pre značne 

znečistený riad nahrom
adený 

počas dňa.

E
nergeticky úsporný program

 
vhodný pre bežne znečistený 
riad. P

oužíva sa prostriedok s 
obsahom

 enzým
u.

R
ýchle um

ytie riadu um
ývaného 

ihneď po jedle. N
áplň um

ývačky 
riadom

 pre 4 až 6 osôb.

K
rátke predum

ytie studenou 
vodou, ktorý bol nejaký čas v 
um

ývačke pred jej naplnením
.

K
ontrolný zoznam

O
bsah program

u
Trvanie

prostriedok na 
namáčanie
prostriedok na 
umývanie

čistota filtra

Kontrola dávkovača 
leštidla
Kontrola dávkovača 
soli

Horúce preumytie

Studené predumytie

Hlavné umytie

Prvé opláchnutie

Druhé opláchnutíe 
studenou vodou

Opláchnutie leštidlom

So studenou vodou
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Niekoľko praktických rád...
- Uskutočnenie umývacieho programu s plnou náplňou riadu po každom jedle a medzi každým 

plnením vykonajte studené predumytie pre odstránenie škvŕn a odstránenie väčších zvyškov jedla.

Ako dosiahnuť dobré výsledky umývania
1) Riad vkladajte smerom dolu.
2) Snažte sa umiestniť riad takým spôsobom, aby sa vzájomne nedotýkal. Ak riad vložíte správne, 

dosiahnete lepšie výsledky.
3) Pred vložením riadu do umývačky odstráňte akékoľvek zvyšky potravín (kosti, mušle, kúsky mäsa či 

zeleniny, kávovú usadeninu, šupky z ovocia, cigaretový popol, atď.), ktoré by mohli zaniesť odpad a 
trysky umývacích ramien.

4) Po vložení riadu sa uistite, že sa umývacie ramená môžu voľne otáčať.
5) Panvice a ďalší riad, ktorý má veľmi odolné častice potravín alebo zvyšky pripáleného jedla by mali 

byť namočené vo vode s prostriedkom do umývačky.
6) Správne umývanie striebra:
a) - striebro opláchnite okamžite po použití, hlavne, ak je od majonézy, vajíčok, rýb, atď.
b) - nestriekajte na ne umývací prostriedok.
c) - udržiavajte ich oddelene od ostatných kovových predmetov.

Čo robiť, keď...
chcete zastaviť umývačku a vložiť do nej ďalší, keď prebieha umývanie? Otvorte dvierka, vložte riad a 
zatvorte dvierka, spotrebič sa opäť spustí automaticky.

ČO SA NEMÁ UMÝVAŤ...
Je potrebné taktiež vedieť, že nie všetok riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Neodporúčame používať umývačku pre umývanie plastových predmetov, príborov s drevenými alebo 
plastovými rukoväťami, hliníkových predmetov, kryštálového alebo oloveného skla, ak nie je uvedené 
inak.
Niektoré dekorácie môžu blednúť. Preto je dobré, pred vložením celej sady, skúsiť najskôr umyť jeden 
kus a overiť, že vzor na riade nebledne.
Taktiež nie je dobrý nápad vkladať strieborné príbory s nerezovými rukoväťami do umývačky, pretože 
by medzi nimi mohlo dôjsť k nežiadúcej chemickej reakcii.
Poznámka: Pri nakupovaní nového riadu alebo príborov sa vždy uistite, že sú vhodné pre umývanie v 
umývačke.
PO POUŽITÍ - Po každom umývaní zatvorte ventil prívodu vody do umývačky a tlačidlo vypnutie/
zapnutie dajte do polohy vypnuté.
Ak sa nebude umývačka nejaký čas používať, je rozumné vykonať nasledujúce činnosti:
1 - vykonajte umývací program bez riadu, aby ste spotrebič odmastili
2 - vytiahnuť ho zo siete
3 - zatvoriť ventil prívodu vody,
4 - naplniť dávkovač leštidla,
5 - nechajte dvierka mierne pootvorené,
6 - vyčistite vnútro spotrebiča,
7 - ak je spotrebič zanechaný na mieste, kde môže klesnúť teplota pod 0 °C, voda v dávkovači by 
mohla zmrznúť.
Preto je rozumné zvýšiť teplotu nad 0 °C približne 24 hodín pred opätovný použitím spotrebiča.
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Čistenie
• Pred akýmkoľvek čistením musíte:
• Odpojiť spotrebič od zdroja elektrického prúdu a vyčkať, kým horúce časti nevychladnú.
• Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, drôtenku ani ostré predmety.

• SMALTOVANÉ ČASTI:
Nikdy nepoužívajte drsné špongie alebo ostré predmety, pretože tieto môžu nenávratne poškodiť 
smalt. Po ochladení spotrebiča ho vyčistite roztokom saponátu a vysušte suchou utierkou.

• SKLOKERAMICKÝ PANEL
Nepoužívajte nadmerné množstvo vody.
Odporúčame udržiavať mimo dosah rúry všetky predmety, ktoré majú tendenciu tavenia, ako je 
plastová fólia, cukor, alebo výrobky na báze cukru.

Údržba:
- kvapnite niekoľko kvapiek špeciálneho čistiaceho 

prostriedku na povrch panelu.
- odolné škvrny odstráňte jemnou utierkou alebo 

navlhčenou kuchynskou utierkou.
- utrite suchou utierkou alebo suchou kuchynskou 

papierovou utierkou.

Odolné škvrny:
- kvapnite niekoľko kvapiek špeciálneho čistiaceho prostriedku na povrch varného panela.
- zoškrabte škrabkou pod uhlom 30°k panelu, kým škvrny nezmiznú.
- utrite jemnou utierkou alebo suchou kuchynskou papierovou utierkou, kým nie je povrch čistý.
- postup v prípade potreby opakujte.
Škrabka s ostrou čepeľou  nepoškodí povrch, ak ju držíte v uhle 30° Nikdy nenechávajte škrabku s 
ostrou čepeľou v dosahu detí.

Niekoľko rád:
Časté čistenie zanechá ochrannú vrstvu, ktorá je dôležitá pre zabránenie tvorby škrabancov a 
opotrebenia. Pred opätovným použitím varného panela sa uistite, či je povrch čistý. Pre odstránenie 
stôp od vody použite niekoľko kvapiek bieleho octu alebo citrónovej šťavy. Potom odstráňte savým 
papierom a použite niekoľko kvapiek špeciálneho čistiaceho prostriedku. Povrch sklokeramického 
panela je odolný voči škrabancom z riadu, ale je vhodnejšie riad pri prenášaní zdvihnúť.

• OSVETLENIE RÚRY
Žiarovka aj jej kryt je vyrobený z materiálu odolného vysokým teplotám: 230 V~ - E 14 base - 15 W 
- min. teplota 300 °C. Výmena žiarovky: skôr ako budete meniť žiarovku, odpojte spotrebič od siete. 
Pred začatím akejkoľvek činnosti počkajte, kým rúra vychladne.
Pri výmene chybnej žiarovky jednoducho odskrutkujte sklenený kryt, vyskrutkujte žiarovku, vymeňte ju 
za inú rovnakého typu a potom opäť priskrutkujte späť ochranný sklenený kryt.

• PRÍSLUŠENSTVO
Rošt do rúry: nečistite rošt do rúry agresívnymi drsnými prostriedkami. Použite handričku namočenú v 
horúcej vode so saponátom. Opláchnite čistou vodou a vytrite do sucha.
Odkvapkávací plech po grilovaní vyberte a tuk vylejte do nádoby. Umyte a opláchnite odkvapkávací 
plech veľmi horúcou vodou, používajte špongiu a čistiaci prášok. Ak škvrna obsahuje zvyšky jedla, 
navlhčite ju vo vode so saponátom. Odkvapkávací plech je možné umývať v umývačke. Nikdy 
nedávajte odkvapkávací plech späť do rúry, ak je ešte znečistená.
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• SKLO DVIEROK RÚRY
Odporúčame utierať sklo dvierok rúry savým papierom po každom pečení. Ak sú škvrny odolné, 
môžete sklo vyčistiť špongiou a čistiacim prostriedkom.

• DVIERKA RÚRY:
Dvierka rúry je možné čistiť ak sú na svojom mieste alebo po zložení.
Pre zloženie dvierok postupujte nasledovne:
• dvierka úplne otvorte,
• uvoľnite háky,
• potiahnite dvierka hore, čiastočne zatvorte, kým sa neuvoľnia.

Pre nasadenie sa uistite, aby ste správne nastavili závesy; výstupok pod závesmi umožňuje presné 
nasadenie.
Po nasadení dvierok do držiakov vráťte závesy do počiatočnej pozície.
• PLYNOVÉ HORÁKY:
pre čistenie odporúčame odstrániť všetky tukové alebo pripálené zvyšky pomocou čistiacich 
prostriedkov na báze čpavku alebo klasických čistiacich prostriedkov. Neponárajte veká horákov 
do studenej vody po použití, aby ste zabránili prasknutiu smaltu. Ak sú otvory upchaté, vyčistite ich 
roztokom saponátovej vody a dôkladne vysušte utierkou.
Pri zložení horákov sa uistite, či sú veká horákov a samotné horáky suché.

Upozornenie: Zabráňte vniknutiu vody do horákov.

VEKO: po ochladení Trio vyčistite roztokom saponátovej vody a čistou utierkou. Pred zdvihnutím veka 
zaistite, aby na ňom nebolo nič, čo by sa mohlo prevrátiť a rozliať.

Odstránenie možných problémov
PAMÄTAJTE! Rúra a umývačka sa nemôžu používať súčasne.
Ak prestane umývača fungovať, vykonajte nasledujúce kontroly predtým, ako budete kontaktovať 
servis:

PORUCHA PRÍČINA NÁPRAVA
1 - Spotrebič je úplne 
nefunkčný.

Zástrčka nie je pripojená správne. Zapojte elektrickú zástrčku
Nebolo stlačené tlačidlo O/I. Stlačte tlačidlo.
Nie je prúd. Skontrolujte prívod prúdu.
Dvierka sú otvorené. Zatvorte dvierka.

2 - Spotrebič nečerpá 
vodu.

Viď príčiny prečo. 1 Kontrola.
Ventil na vodu je zatvorený. Pustite vodu.
Volič programu nie je v správnej 
polohe.

Nastavte volič programu do správnej 
polohy.

Napájacia hadica je ohnutá. Odstráňte ohyby na hadici.
Filter prívodnej hadice je upchatý. Vyčistite filter na konci hadice.

3 - Spotrebič nevypúšťa 
vodu.

Filter je upchatý. Vyčistite filter.
Vypúšťacia hadica je skrútená. Narovnajte vypúšťaciu hadicu.
Nástavec vypúšťacej hadice nie 
je správne pripojený.

Dôkladne postupujte podľa pokynov 
pre pripojenie vypúšťacej hadice.

Vypúšťací nástavec na stene 
smeruje dolu namiesto hore.

Obráťte sa na autorizovaného 
technika.
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4 - Spotrebič vypúšťa 
vodu nepretržite.

Vypúšťacia hadica je umiestnená 
veľmi nízko.

Umiestnite vypúšťaciu hadicu 
najmenej 40 cm nad úroveň podlahy.

5 - Nepočuť, že sa 
umývacie ostrekovacie 
rameno otáča.

Nadmerné množstvo čistiaceho 
prostriedku.

Znížte množstvo čistiaceho 
prostriedku.

Nejaký predmet bráni otáčaniu 
ramena.

Kontrola.

Plochý filter alebo filtračná  
nádobka sú veľmi znečistené

Vyčistite plochý filter a filtračnú 
nádobku.

6 - Elektronický 
spotrebič bez displeja: 
Kontrolka „Eco“ a 
kontrolka „No 1“ (č. 1), 
so zvukovým signálom.

Ventil vstupnej vody je zatvorený. Vypnite spotrebič- Otvorte ventil - 
Opäť nastavte cyklus.

7 -Vložený riad sa umyl 
len čiastočne.

Viď príčiny prečo. 5 Kontrola.
Dna panvíc nie sú dobre umyté. Pripálené zvyšky jedla sa musia 

odmočiť predtým ako sa panvice 
vložia do umývačky.

Steny hrncov nie sú dobre umyté. Zmeňte polohu hrncov.
Umývacie rameno je 
zablokované.

Odstráňte umývacie rameno 
vyskrutkovaním prstencovej matice v 
smere hodinových ručičiek a umyte 
pod tečúcou vodou.

Riad nebolo správne vložené. Nevkladajte riad veľmi blízko k sebe.
Koniec vypúšťacej hadice je vo 
vode.

Koniec vypúšťacej hadice nesmie prísť 
do styku s pretekajúcou vodou.

Bolo dávkované nesprávne 
množstvo čistiaceho prostriedku - 
je starý alebo stvrdnutý.

Zvýšte množstvo podľa toho, ako 
je riad znečistený, zmeňte čistiaci 
prostriedok.

Ventil dávkovača soli nie je dobre 
zatvorený.

Pevne ho dotiahnite.

Umývací program nie je 
dostatočne dôkladný.

Zvoľte výkonnejší program.

8 - Na riade sú biele 
škvrny.

Voda je veľmi tvrdá. Skontrolujte dávkovač soli a hladinu 
leštiča a upravte ich množstvo. Ak 
problém trvá, obráťte sa na servisné 
stredisko.

9 - Hluk počas 
umývania.

Riad do seba naráža. Vložte lepšie riad do koša.
Otočné umývacie rameno naráža 
do riadu.

Riad umiestnite lepšie.

10 - Riad nie je úplne 
suchý.

Nedostatočný prietok vzduchu. Nechajte dvierka umývačky 
pootvorené na konci umývacieho 
programu, čo umožňuje prirodzené 
uschnutie.



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.


