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SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIA-
VAJTE
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke
pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči
sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania
týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého
používania spotrebiča alebo nesprávneho
nastavenia ovládania.

UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti
sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby
ste sa nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby
sa deti mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ
nie sú nepretržite pod dozorom.

UPOZORNENIE: Ak je varný panel puknutý,
spotrebič nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru:
Neskladujte predmety na varných povrchoch.

UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič
pod dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.

UPOZORNENIE: Varenie na tuku alebo oleji
bez dozoru môže predstavovať nebezpečenstvo
a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY
sa nepokúšajte uhasiť požiar vodou. Vypnite
spotrebič a následne zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo hasiacim rúškom.

Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé
materiály uchovávajte mimo spotrebiča, kým
všetky komponenty úplne nevychladnú – hrozí
nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča. Malé deti (3–8 rokov)
nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti
od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí môžu
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú
pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce
sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom
a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti
sa počas používania zahrievajú. Buďte opatrní,
aby nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
Nepúšťajte k spotrebiču deti mladšie ako 8 rokov,
pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru
pri sušení potravín. Ak je spotrebič vhodný na

použitie teplotnej sondy, používajte len teplotnú
sondu odporúčanú pre túto rúru–nebezpečenstvo
požiaru.

Oblečenie a iné horľavé materiály uchovávajte
mimo spotrebiča, kým všetky komponenty úplne
nevychladnú – nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vždy dávajte pozor pri príprave jedál obsahujúcich
veľké množstvá tuku, oleja alebo pri pridávaní
alkoholických nápojov – nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Na vyberanie pekáčov a príslušenstva
používajte špeciálne kuchynské rukavice. Na
konci prípravy jedla opatrne otvorte dvierka, aby
horúci vzduch či para mohli postupne uniknúť, až
potom vyberte jedlo znútra rúry – nebezpečenstvo
popálenín. Neblokujte vetracie otvory na horúci
vzduch na prednej strane rúry – nebezpečenstvo
vzniku požiaru.

Keď sú dvierka otvorené alebo vyklopené,
dávajte pozor, aby ste do nich nevrazili.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený
na ovládanie prostredníctvom externého
prepínacieho zariadenia, ako je časovač, ani
samostatným diaľkovým ovládačom.

Tento spotrebič je určený na použitie
v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.:
v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na
farmách; pre hostí v hoteloch, moteloch alebo
iných ubytovacích zariadeniach.

Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
vykurovanie miestností).

Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

Do spotrebiča ani do jeho blízkosti
neumiestňujte horľavé materiály (napr. benzín
alebo aerosolové nádoby) – riziko požiaru.
INŠTALÁCIA

So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – riziko porezania.

Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy
musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy
neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť
spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na
používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie.
Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas
prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa
obráťte na predajcu alebo popredajný servis. Po
inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy
polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí
– nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
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kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
úplnom dokončení inštalácie.
Spotrebič vyberte z polystyrénovej penovej
základne až tesne pred inštaláciou.

Neinštalujte spotrebič za dekoratívne dvierka
– nebezpečenstvo požiaru.

Ak je sporák umiestnený na podstavci,
musí byť v rovine a pripevnený k stene
upevňovacou reťazou, aby sa nezošmykol
z podstavca.
UPOZORNENIE: Aby sa spotrebič
neprevrhol, musí byť nainštalovaná
priložená upevňovacia reťaz. Informácie
nájdete v návode na inštaláciu.

VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
SPOTREBIČA

Typový štítok je umiestnený na prednom okraji
rúry, viditeľný pri otvorených dvierkach.

Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
podľa predpisov pre domovú elektroinštaláciu
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade
s národnými bezpečnostnými normami pre
elektrotechniku.

Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky
ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú
byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí.
Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací
kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, či ak
bol poškodený alebo spadol.

Ak je poškodený napájací elektrický kábel,
musí ho výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikované osoby nahradiť rovnakým
káblom, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu
elektrickým prúdom.

Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, obráťte
sa na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky sa
uistite, že je spotrebič vypnutý, aby ste zabránili
možnému zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Pred údržbou vždy dbajte, aby
bol spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej
siete; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.

Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné
abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové
škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo
môže mať za následok rozbitie skla.

Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo
drôtenky na panvice.

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte,
či spotrebič vychladol. - hrozí nebezpečenstvo
popálenia.

UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky
spotrebič vypnite – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom..
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Všetky obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené
symbolom recyklácie . Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne,
v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES
o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zabezpečením,
že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie. Symbol na spotrebiči alebo v sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať
ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu
jedál alebo v recepte. Na pečenie používajte tmavé lakované alebo
smaltované formy, pretože oveľa lepšie pohlcujú teplo.
VYHLÁSENIA O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia Komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-1.
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia Komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
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1.Sklokeramická varná doska
 2.Ovládací panel
 3.Vyťahovací grilovací rošt
 4.Pekáč
 5.Nastaviteľné nohy
 6. Vedúce kolajničky pre posuvné police
 7.pozícia 5
 8.pozícia 4
 9.pozícia 3
10.pozícia 2
11.pozícia 1

   Gombík SELECTOR (Prepínač funkcií)
Kontrolka THERMOSTAT-u

   kontrolka Elektrická platnička
Gombík THERMOSTAT-u 

Elektrický ovládací gombík Platničky

Elektrický ovládací gombík Platničky

Prevádzka stopiek
hodiny/minúty

SK
PRÍRUČKA NA  
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

OPIS SPOTREBIČA

Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

OVLÁDACÍ PANEL

Elektrický ovládací gombík Platničky

1 2

1.

2.

3.

3

Elektrický ovládací gombík Platničky

4

5

6 7

8 9

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Použitie rúry
 Pri prvom zapnutí vám odporú čame, aby ste 
nechali rúru v činnosti naprázdno približne pol 
hodiny s termostatom nastaveným na maximum a so 
zatvorenými dvierkami. Pred vypnutím rúry sa uistite, 
že je miestnosť dobre vyvetraná a otvorte dvierka rúry.  
Zo zariadenia môže vychádzať mierne nepríjemný 
zápach, spôsobený odparovaním ochranných látok, 
použitých počas výrobného procesu.

 Pred použitím výrobku odstráňte plastovú fóliu 
z bočných strán zariadenia.

 Nikdy nič neklaďte priamo na dno rúry; zabránite tak 
poškodeniu smaltového náteru.

1. Zvoľte požadovaný režim pečenia otáčaním 
otočného ovládače VOLIČA.
2. Zvoľte teplotu odporúčanú pre režim pečenia alebo 
požadovanú teplotu otáčaním otočného ovládača 
TERMOSTATU. 
Podrobný zoznam režimov pečenia a odporúčaných 
teplôt nájdete v príslušnej tabuľke (viď Tabuľka 
s upozorneniami ohľadne pečenia v rúre).

Počas pečenia je kedykoľvek možné:
• Zmeniť režim pečenia otáčaním otočného 
ovládača VOLIČA.
• Zmeniť teplotu otočením otočného ovládača 
TERMOSTATU.
• Zastaviť pečenie otočením otočného ovládača 

VOLIČA do polohy „0“.

 Nádoby vždy uložte na dodaný(é) rošt(y).

Kontrolka TERMOSTATU

Keď je rozsvietená, rúra sa ohrieva. Kontrolka zhasne, 
keď vnútro rúry dosiahne požadovanú teplotu. Potom 
sa bude kontrolka striedavo rozsvecovať a zhasínať, čo 
signalizuje, že termostat pracuje a udržuje teplotu na 
konštantnej úrovni.

Osvetlenie rúry

Svetlo v rúre sa rozsvieti  otočením otočného ovládača 
VOLIČA do ktorejkoľvek inej polohy ako do polohy 
„0“. Zostane zasvietené po celú dobu činnosti rúry. Po 

zvolení  otočným ovládačom bude svetlo svietiť bez 
toho, aby bol aktivovaný ktorýkoľvek výhrevný článok.

TABU KA VLASTNOSTÍ
Napätie a frekvencia pozri typový štítok 

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
a EKODIZAJN

Spustenie a používanie  

 
Energetická spotreba pre Prirodzenú 
konvekciu – režim ohrevu: Režim 
konvenkcie; 
 

Vyhlásenie o triede spotreby pre 

Režim Múčniky. 

SK
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 TRADITIONAL 
OVEN (TRADIČNÁ 
RÚRA) 

Sú v prevádzke obe horné a spodné vykurovacie telesá. Pri použití tohto 

tradičného spôsobu pečenia, odporúčame použiť iba jeden rošt na pečenie. 

Pri použití viac ako jedného roštu sa teplo rozdelí nerovnomerne. 

  
REŽIM BAKING 
(PEČENIE) 

Zapnú sa zadné výhrevné teleso a ventilátor, čo zaručí rozloženie tepla 

jemným a jednotným spôsobom v celej rúre. Tento režim je ideálny pre varenie a 

pečenie potravín citlivých na vysokú teplotu (napr. koláče, ktoré potrebujú 

“vyrásť”) a pre prípravu pečiva na 3 policiach súčasne. 

  

REŽIM   PIZZA  
(PIZZA) 

Sú zapnuté kruhové vyhrievacie prvky a prvky v dolnej časti rúry a ventilátor 

je aktivovaný. Táto kombinácia ohrieva rúru rýchlo tým, že produkuje 

značné množstvo tepla, a to najmä z telesa v spodnej časti. Ak súčasne 

používate viac ako jeden rošt, v polovici procesu pečenia zameňte pozíciu 

jedál.. 

 

 REŽIM MULTI-
COOKING (MULTI-
PEČENIE) 

Sú zapnuté všetky vykurovacie telesá (vrchný,  spodný a kruhový) a 

ventilátor je tiež v prevádzke. Vzhľadom k tomu, teplo zostáva konštantná po 

celej rúre, vzduch pečie potraviny a spôsobuje ich praženie jednotným 

spôsobom. Môžu byť použité súčasne maximálne dva police. 

  
REŽIM 
HORNÁ RÚRA 

 

Teplota: akákoľvek teplota medzi 50°C a Max. Dôjde k zapnutiu horného 

výhrevného článku. 

Tento režim je možné použiť pre opečenie do hneda a pre záverečné 

opečenie. 

  
PROGRAMMET 
DUBBEL GRILL 

 

En grill som är större än de vanliga med helt ny design som ökar 

tillagningskapaciteten med 50 % och som eliminerar hörnområdena dit 

den vanliga grillen inte når. Använd denna grillmetod för att få en jämn 

stekyta. 

  
REŽIM GRATIN 
(GRATINOVANIE) 

 

Aktivuje sa horné výhrevné teleso a gril (ak existuje) a spustí sa 

ventilátor. Táto kombinácia vlastností zvyšuje účinnosť jednosmerného 

tepelného žiarenia, ktoré poskytujú výhrevné telies prostredníctvom nútenej 

cirkulácie vzduchu vo vnútri rúry. To pomáha zabrániť, aby sa potraviny spálili 

na povrchu a umožňuje teplu preniknúť priamo do jedla. Režimy pe čenia 

GRILL a GRATIN je potrebné vykonávať pri zatvorených dverách rúry. 

  
REŽIM 
DEFROSTING 
(ROZMRAZOVANIE) 

 

Ventilátor nachádzajúci sa v spodnej časti rúry spôsobuje cirkuláciu vzduchu 

izbovej teploty okolo jedla. To je vhodné pre rozmrazovanie všetkých druhov 

potravín, ale najmä pre jemné typy potravín, ktoré si nevyžadujú teplo, ako 

sú napríklad: zmrzlinové koláče, zmrzlinové krémy alebo pudingy, ovocné 

zákusky. Použitím ventilátora, sa doba rozmrazovania zníži približne na 

polovicu. V prípade mäsa, rýb a chleba, je možné urýchliť proces pomocou 

režimu „MULTI-COOKING” módu a nastavením teploty na hodnotu medzi 

80° - 100°C. 

  

 

 

REŽIM BOTTOM 
VENTILATED 
(SPODNÁ 
VENTILÁCIA) 

 

Je aktivované spodné vyhrievacie teleso a ventilátor, čo umožňuje 

rozloženie tepla v priestore celého objemu rúry. Táto kombinácia je vhodná 

pre ľahké pečenie  zeleniny a rýb. 

varenie
režimy 

funkcie popis

 

RÝCHLY PREDOHREV  

Na rýchle predhriatie rúry. Pred vložením jedla do 
rúry počkajte, až sa dokončí fáza predohrevu, 
a potom vyberte požadovanú funkciu varenia. 

REŽIM 
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Pečenie na viacerých úrovniach súčasne 

Keď je potrebné použiť dva rošty naraz, použite režim 
S POUŽITÍM VENTILÁTORA , ktorý predstavuje 
jediný režim vhodný pre tento druh pečenia. Ďalej 
odporúčame:
• Nepoužívať polohy 1 a 5. Sú totiž vystavené 

priamemu pôsobeniu teplého vzduchu a mohli by sa 
na nich spáliť jemné jedlá.

• Používajú sa polohy 2 a 4 a jedlo, ktoré vyžaduje 
viac tepla, sa umiestni do polohy 2.

• Pri pečení jedál, ktoré vyžadujú odlišné teploty a 
doby pečenia, nastavte teplotu uprostred medzi 
dvomi odporúčanými teplotami (viď Tabuľka 
s upozorneniami ohľadne pečenia v rúre) 
a umiestnite jemnejšie jedlo na rošt v polohe 4. Jedlo, 
ktoré vyžaduje kratšiu dobu pečenia vyberte skôr.

• Pri pečení pizze na viacerých roštoch s teplotou 
nastavenou na 220°C bude rúra predhriata po dobu 
15 minút. Vo všeobecnosti platí, že pečenie na rošte 
v polohe 4 trvá dlhšie: Odporúčame vybrať pizzu 
pečenú na nižšom rošte skôr, a potom, o niekoľko 
minút neskôr, vybrať pizzu pečenú v polohe 4.

• Zbernú nádobu umiestnite dolu a rošt hore.

Zásuvka pod rúrou (platí len prie niektoré modely)
Pod rúrou sa nachádza zásuvka, do ktorej je mo�né ulo�it
panvice a kuchynské príslu�enstvo. Táto zásuvka mô�e byt
tie� pou�itá pocas cinnosti rúry na udr�iavanie jedla v teplom
stave.  Zásuvka sa otvára smerom dolu.
Upozornenie:táto zásuvka nesmie byt pou�itá na odkladanie
horlavého materiálu.

 

UPOZORNENIE! Rúra 
je vybavená systémom 
zastavenia mriežok, kto-
rý umožòuje ich vybratie 
bez toho, aby sa dostali 
von zo samotnej rúr(1).

Pre kompletné vysunutie mriežok
je potrebné ich zdvihnú , uchopi za
prednú èas a potiahnu ich, ako je
zrejmé z uvedeného obrázku (2).
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RECEPT 

FUNKCIA NA 
PRÍPRAVU 

JEDLA 

ÚROVEŇ 
PEČENIA 

(zdola) 
TEPLOTA  

(°C) ČAS (min) 

Piškótový koláč 
Tepelná 2 160 – 190 30 – 60 

Konvekčná  160 – 180 30 – 55 

Plnený koláč 
(tvarohový koláč, 

závin, ovocný 
koláč) 

Tepelná 3 180 – 200 50 – 100 

Konvekčná  160 – 190 40 – 90 

Cookies 
Tepelná 3 160 – 180 20 – 45 

Konvekčná  140 – 150 30 – 45 

Malé koláčiky 
Tepelná 3 160 – 180 20 – 45 

Konvekčná  150 – 160 30 – 45 

Pizza 
Tepelná 3 230 – 250  

Konvekčná  190 – 210 15 – 30 

Klobásy/Bravčové 
rebierkaIHamburger Pečenie 4 MAX 15 – 30 

Kiš Tepelná 3 180 – 200 50 – 70 

Kiš Konvekčná  170 – 190 60 – 80 

Hrianka 
Pečenie 5 MAX 

Predohrev 5’ 
Pečenie 2,5’ 

Lasagne Tepelná 2 170 – 190 40 – 60 

Kurča 
Tepelná 2 200 – 230 50 – 90 

Turbo pečenie 3 200 – 220 55 – 70 

Hovädzie 
Tepelná 2 190 – 200 70 – 110 

Konvekčná 2 180 – 190 80 – 120 

Teľacie 
Tepelná 2 190 – 200 70 – 110 

Konvekčná 2 180 – 190 80 – 120 

Ryby 
Tepelná 2 170 – 190 30 – 50 

Pečenie 4 200 20 – 30 

Plnená zelenina Konvekčná 2 180 – 200 50 – 70 

 

 

2-4

2-4

2-4

2-4

1-3-5

1-3-5
10-25

 

 

 

Tabuľka s radami pre pečenie v rúre 
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9

9



Používanie sklokeramickej 
varnej dosky

Lepidlo použité na tesnenia zanecháva stopy 
mastnôt na skle. Pred použitím spotrebiča ich 
odporúčame odstrániť špeciálnym neabrazívnym 
čistiacim prostriedkom. Počas niekoľkých prvých 
hodín používania môže byť cítiť zápach gumy, tento 
zápach zmizne veľmi rýchlo.

Zapnutie a vypnutie varnej zóny

Ak chcete zapnúť varnú zónu, otočte zodpovedajúce 
gombík v smere hodinových ručičiek.
Ak ju chcete vypnúť, otočte gombíkom proti smeru 
hodinových ručičiek, kým dosiahnete polohu “0”.
Ak svieti kontrolka COOKING ZONE ON, ukazuje, že 
varnej doske je zapnutá aspoň jedna varná zóna.

Varné zóny

V a r n á  d o s k a  j e 
vybavená elektrickými 
vykurovacími telesami. 
P r i  i c h  p o u ž í v a n í , 
nasledujúce položky na 
varnej doske sčervenejú.
A .  Va r n á  z ó n a  s o 
sálavými vykurovacími 
telesami.

B. Kontrolka zvyškového tepla: indikuje, že teplota 
zodpovedajúce varnej zóny je vyššia ako 60 °C, a to aj 
keď je vykurovací prvok vypnutý, ale je ešte stále horúci.

Popis vykurovacích telies

Kruhové sálavé vykurovacie prvky sa stanú červené 10 
až 20 sekúnd po ich zapnutí.

Kruhové sálavé vykurovacie prvky, okrem obvyklých 
výhod, ktoré sálavé vykurovacie prvky obyčajne 
prinášajú, zaručujú rovnomerné rozloženie tepla. 

Sálavé prvky vyžarujú vysoké teplo a svetlo, akonáhle 
sú zapnuté, a ponúkajú nasledujúce praktické výhody:

· rýchly ohrev (v porovnaní s plynovým horákom)
· rýchle schladenie
· hreje po celom povrchu (vďaka kruhovým výhrevným 

prvkom)

Praktické rady pre používanie varnej dosky

• Použite nádoby s hrubým, rovným dnom, pre 
zabezpečenie, že “sadne” presne na varnú zónu.

•Vždy používajte nádoby s priemerom dna, ktorý je 
dostatočne veľký na úplné pokrytie platničky, s cieľom 
využitia všetkého vytvoreného tepla.

• Vždy sa uistite, že dno nádoby je úplne čisté a suché: 
to zaistí, aby hrniec perfektne “sadol” na varné zóny a 
tiež aj hrniec aj varná doska zostanú účinné po dlhšiu 
dobu.

• Vyhnite sa používaniu rovnakého riadu, aký sa používa 
v prípade plynových horákov: teplo sústredené pri 
plynových horákov môže základ panvy zvrátiť, čo 
spôsobuje, že sa na povrchu nebude držať správne.

• Nikdy nenechávajte varnú zónu zapnutú bez položenej 
panvice, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu zóny.

A

A A

A

B

 Nastavenie Štandardná alebo Rýchla plocha 

0 Vypnuté

1 Varenie zeleniny, rýb 

2 Varenie zemiakov (pomocou pary), polievky, 
cícera, fazule

3 potravín, zeleninovej polievky

4

5

6
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DISPLEJ

Tlačidlo 
REŽIM

Ikona 
AUTO Ikona ČASOVAČ

Tlačidlo 
SKRÁTENIA ČASU

Tlačidlo 
ZVÝŠENIA ČASU

•• ••  
M  

A
U
T
O  

Ikona
PROCESU PEČENIA

Prevádzka stopiek 
hodiny/minúty 

Nastavenie hodín 
Hodiny je možné nastaviť, keď je rúra vypnutá, alebo keď je zap-
nutá, za predpokladu, že doba ukončenia cyklu pečenia nebola napro-
gramovaná skôr. Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti, 

alebo po výpadku elektrického prúdu, na   
displeji začnú blikať číslice 00:00. 

1.  Stlačte tlačidlá “+” a “-” súčasne 
 Čiarka medzi hodinami a minútami začne blikať.
2.  Použite tlačidlá “+” a “-” pre nastavenie času; ak stlačíte a podržíte 

ktorékoľvek z tlačidiel, na displeji budú prechádzať hodnoty 
rýchlejšie, takže rýchlejšie a ľahšie nastavíte požadovanú hodnotu. 

Zmena frekvencie bzučiaka 
1.  Najprv stlačte tlačidlá “+” a “-” súčasne, potom stlačíte tlačidlo 

 pre výber menu pre zmenu frekvencie bzučiaka. Zobrazí sa 
text tonX, frekvenciu signálu bzučiaka možno meniť opakovaným 
dotykom “- “. 

Nastavenie minút na stopke  
Táto funkcia nepreruší pečenie a nemá vplyv na rúru; jednoducho 
slúži k aktivácii bzučiaka pri uplynutí nastaveného množstva času. 
1.  Stlačte tlačidlo  niekoľkokrát, až kým ikona  a prvé dve číslice 

na DISPLEJI začnú blikať. 
2.  Použite tlačidlá “+” a “-” pre nastavenie požadovaného času; 

ak stlačíte a podržíte ktorékoľvek z tlačidiel, na displeji budú 
prechádzať hodnoty rýchlejšie, takže rýchlejšie a ľahšie nastavíte 
požadovanú hodnotu. 

3.  Počkajte 5 sekúnd, Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, na displeji sa 
následne zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí tejto doby bude 
aktivovaný bzučiak. 

Programované pečenie  
Pred uskutočnením naprogramovania je potrebné zvoliť režim 
pečenia.  

Programovanie trvania varenia 
1.  Stlačte tlačidlo   niekoľkokrát, až kým  na DISPLEJI začnú blikať 

ikona AUTO a písmená DUR. 
2.  Použite tlačidlá “+” a “-” pre nastavenie požadovanej doby; 

ak stlačíte a podržíte ktorékoľvek z tlačidiel, na displeji budú 
prechádzať hodnoty rýchlejšie, takže rýchlejšie a ľahšie nastavíte 
požadovanú hodnotu. 

3.  Ak sa na displeji zobrazí ikonka AUTO počkajte 5 sekúnd.
4.  Po uplynutí nastaveného času rúra prestane piecť a zaznie 

bzučiak. Stlačením ľubovoľného tlačidla odstavíte bzučiak. 
•  Napríklad: Je 09:00 a je naprogramovaná doba 1 hodina a 15 

minút. Program sa automaticky zastaví o 10:15. 

Zrušenie programu 
Pre zrušenie programu: 
•  stlačte tlačidlo , kým ikona zodpovedajúca nastaveniu, ktoré 

chcete zrušiť, a číslice na displeji nezačnú blikať. Stlačte tlačidlo 
“-”, kým sa na displeji neobjavia číslice 00:00. 

•  Stlačte a podržte tlačidlá “+” and “-”; zrušia sa tým všetky skoršie 
nastavenia, vrátane časových nastavení. 
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Úspora energie a oh ad na životné 
prostredie

• Pri pečení v režime GRIL vždy zatvorte dvierka. Výsledkom 
je okrem lepšieho prepečenia aj výrazná úspora energie 
(približne 10%).

•   Ak je to možné, vyhýbajte sa predzohriatiu rúry a vždy 
sa ju snažte naplniť. Otvárajte dvierka rúry čo najmenej, 
pretože sa teplo stráca pri každom jeho otvorení. Ak 
chcete ušetriť značné množstvo energie, jednoducho 
vypnite rúru 5 - 10 minút pred koncom plánovaného 
pečenia a využite zostatkové teplo rúry.

•   Udržujte tesnenie čisté a upratané, aby sa zabránilo 
prípadnej straty energie cez dvere 

•   Ak máte zmluvu na časovanú tarifu elektriny, možnosť
 

“odložiť varenie” uľahčí ušetriť peniaze posunom 
prevádzky do lacnejších časových období.

•   Základ vášho hrnca alebo panvice by mal pokrývať 
platničku. Ak je menší, drahá energia vyjde nazmar 
a hrnce z ktorých vykypí ponechajú zvyšky, ktoré sa 
ťažko odstraňujú.

•   Jedlo varte v uzavretých hrncoch alebo panviciach s 
dobre priliehajúcimi pokrievkami a použite tak málo 
vody, ako je to možné. Varenie bez pokrievky výrazne 
zvýši spotrebu energie 

•   Používajte iba ploché hrnce a panvice 
•   Ak ohrievate niečo, čo trvá dlho, oplatí sa použiť tlakový 

hrniec, ktorý je dvakrát tak rýchlo a šetrí tretinu energie.

Pri výmene žiarovky osvetlenia rúry 
postupujte nasledovne:

1. Po odpojení rúry od elektrickej siete odmontujte 
sklenený kryt držiaka žiarovky (vi  obrázok).

2. Odskrutkujte žiarovku a 
nahra te ju inou, obdobnou: 
napätie 230V, výkon 25 W, 
závit E 14. 
3. Namontujte spä  kryt a 
znovu pripojte rúru k elektrickej 
sieti.

Servisná služba
 Nikdy sa neobracajte na neautorizovaných technikov.

POPREDAJNÝ SERVIS
Ak chcete získať pomoc, zavolajte na číslo uvedené 
v záručnom liste priloženom k výrobku alebo 
postupujte podľa pokynov uvedených na našich 
webových stránkach . Buďte pripravení poskytnúť:

• stručný opis problému,
• presný typ modelu vášho výrobku,
• asistenčný kód (číslo uvedené po slove SERVICE na 

identifikačnom štítku na výrobku, ktorý nájdete na 
ľavom vnútornom okraji, keď otvoríte dvierka) 

• vašu úplnú adresu,
• kontaktné telefónne číslo

Upozornenie: Ak sú potrebné opravy, obráťte sa na 
autorizované servisné stredisko, ktoré zaručuje používanie 
originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opráv. 

Ďalšie informácie o záruke nájdete v priloženom záručnom 
liste.

WWW  Kompletné špecifikácie výrobku, vrátane triedy energetickej účinnosti pre túto rúru, si môžete prečítať 
a stiahnuť na našej webovej stránke www.whirlpool.com

Čistenie sklokeramickej varnej dosky

 Nepoužívajte abrazívne alebo leptavé čistiace prostriedky 
(napríklad produkty v spreji pre čistenie grilov a rúr), 
odstraňovače vodného kameňa, produkty proti hrdze, 
práškové čistiace prostriedky alebo hubky s brúsnym 
povrchom: môžu neopraviteľne poškriabať povrch.

• Obvykle stačí iba umyť varnú dosku vlhkou špongiou a 
osušiť savou papierovou kuchynskou utierkou.

• Ak je varná doska veľmi znečistená, utrite ju špeciálnym 
čistiacim prostriedkom na sklokeramickú dosku, potom ju 
opláchnite a vysušte.

• Ak chcete odstrániť viac špiny, použite vhodnú škrabku 
(nie je súčasťou dodávaného príslušenstva). Odstráňte 
škvrny čo najskôr, bez toho, aby ste počkali, kým spotrebič 
vychladne, pre zabránenie zaschnutých usadenín. 
Vynikajúce výsledky môžete dosiahnuť použitím špongie 
s nerezovým oceľovým drôtom - špeciálne navrhnutou 
pre sklokeramické povrchy - namočenou v mydlovej vode.

• Ak boli na varnej doske náhodne roztavené predmety plastu 
alebo sladké látky, ihneď ich odstráňte škrabkou, kým je 
povrch je ešte horúci.

• Ako náhle je očistená, dosku môžete ošetriť špeciálnym 
produktom pre udržiavanie spotrebiča: Neviditeľný fi lm 
nanesený týmto produktom chráni povrch pred kvapkami 
pri varení. Táto údržba by mala byť vykonávaná, keď je 
spotrebič teplý (nie horúci) alebo studený.

• Nikdy nezabudnite spotrebič riadne opláchnuť čistou vodou 
a dôkladne ho osušiť: zvyšky sa môžu pripiecť počas 
následných procesov varenia.

istiace prostriedky 
pre sklokeramické 
varné dosky 

K dispozícii 

Okenné škrabky   
epie kové škrabky 

"Urob si sám" obchody 

Náhradné epele "Urob si sám" obchody, 
supermarkety, lekárne 

COLLO luneta 
HOB BRITE 
Hob Clean 
SWISSCLEANER 

Boots, predajne Co-op, 
obchodné domy, miestne 
elektrikárske obchody, 
supermarkety 

Starostlivosť  a údržba 
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Katalytické panely bočné a zadné 
Panely sú potiahnuté špeciálnym smaltom, ktorý 
je schopný absorbovať tuk, ktorý je vyvinutý 
varenie.Táto glazúra je dostatočne odolný, aby 
posúvanie rôznych príslušenstvo (rošty, 
odkvapkávaniu riadu, atď ...), bez poškodenia. 
Netreba sa báť, ak malé biele znaky sa objavujú 
na povrchu. Netreba sa báť, ak malé biele znaky 
sa objavujú na povrchu. 
Je však potrebné sa vyvarovať: 
- scrape smalt s ostrými predmetmi (napr. nože); 
- používajte čistiace prostriedky ani abrazívne 
látky. 

 

Katalytické panely bočné a zadnéKatalytické panely bočné a zadnéKatalytické panely bočné a zadné

VYBRATIE A NASADENIE DVIEROK
1. Ak chcete dvierka vybrať, celkom ich otvorte a stiahnite 
úchytky, až sú v polohe odomknutia.

2. Zatvorte dvierka, pokiaľ to ide. 
Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte ich za 
rukoväť.
Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej 
zatvárať a pritom ťahať nahor (a), až kým sa neuvoľnia zo 
sedla (b).

~60°

a

b
~15°

Dvierka odložte nabok na mäkký povrch.

3. Dvierka opäť nasadíte tak, že ich priložíte k rúre, 
zarovnáte háčiky pántov s dosadacími plochami a upevníte 
vrchnú časť na sedlo.

4. Dvierka spustite a potom celkom otvorte.
Úchytky sklopte do pôvodnej polohy: Dbajte, aby ste ich 
sklopili úplne.

5. Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú zarovno 
s ovládacím panelom. Ak nie, zopakujte predchádzajúce 

 Pri spätnej montáži vnútorného skla 
dvierok vložte sklenený panel správne tak, že text 
písaný na paneli nie je obrátený a je ľahko čitateľný.

KLIKNITE A VYČISTITE – ČISTENIE SKLA
1.  Po vybratí dvierka položke na mäkký povrch rukoväťou 

nadol, zároveň stlačte dve fixačné svorky a odstráňte horný 
okraj dvierok potiahnutím k sebe.

2.  Zdvihnite a pevne držte vnútorné sklo oboma rukami, 
vyberte ho a pred čistením položte na mäkký povrch.

3.

4.  Nasaďte horný okraj. Ak je poloha správna, ozve 
sa kliknutie. Pred opätovným nasadením dvierok sa 
presvedčte, či je tesnenie zaistené.
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EN
AZ
BG
CS
DE
ET
FR
HR
HU
HE
IT
KA
KZ
KR
LT
LV
NL
PL
PT
RO
RU
SK
BA
TR
UA

After installing the power cable, screw the metal cover with three screws.
Qidalandırma kabelini quraşdırdıqdan sonra üç vint ilə metal örtüyü bərkidin.
След монтиране на захранващия кабел затворете металния капак, като завиете триете винта.
Po instalaci napájecího kabelu přišroubujte kovový kryt pomocí tří šroubů.
Nach der Installation des Stromkabels, schrauben Sie die Metallabdeckung mit drei Schrauben fest.
Pärast toitekaabli paigaldamist kruvige metallkate kolme kruviga kinni.
Après avoir installé le câble d’alimentation, vissez le couvercle métallique à l’aide de trois vis.
Nakon postavljanja strujnog kabela, zavijte metalni poklopac s tri vijka.
A tápkábel beszerelése után három csavarral csavarozza össze a fémfedelet.
Հոսանքի մալուխը տեղադրելուց հետո, մետաղական ծածկն ամրացրեք երեք պտուտակներով:
Dopo avere installato il cavo di alimentazione, fissare il coperchio metallico con tre viti.
დენის კაბელის დამონტაჟების შემდეგ, ლითონის თავსახური გაამაგრეთ სამი ხრახნით.
Қуат көзі кабелін орнатқаннан кейін, металл қақпақты үш бұрандамен бұрап бекітіңіз.
Кубат кабелин орноткондон кийин, темир кабын үч бурагыч менен бураңыз.
Kai sumontuojate maitinimo laidą, prisukite metalinį gaubtą trimis varžtais.
Pēc barošanas kabeļa pievienošanas pieskrūvējiet metāla vāku, izmantojot trīs skrūves.
Na het aansluiten van de voedingskabel, schroeft u de metalen afdekking vast met de drie schroeven.
Po podłączeniu kabla zasilającego przymocować metalową pokrywę trzema śrubami.
Após instalar o cabo de tensão, aparafuse a cobertura de metal com três parafusos.
După instalarea cablului de alimentare, fixaţi capacul metalic cu trei şuruburi.
После прокладки провода электропитания завинтите металлическую крышку тремя винтами.
Po inštalácii napájacieho kábla priskrutkujte kovový kryt pomocou troch skrutiek.
Nakon što montirate kabl za napajanje, zašrafite metalni poklopac pomoću tri zavrtnja.
Güç kablosunu taktıktan sonra, metal kapağı üç vida kullanarak vidalayın.
Після прокладання проводу електроживлення загвинтіть металеву кришку трьома гвинтами.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

2N  

H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

220-230 V 

H05VV-F 3X4 CEI-UNEL 35746

380-400V 3N

380-400 V

U V W N

U V N

U N

PE

PE

PE
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