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dvířka opatrně a nechejte horký vzduch nebo páru
unikat postupně – riziko popálení. Neblokujte
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
vývody na přední straně trouby, kterými odchází
JE DŮLEŽITÉ SI JE DŮKLADNĚ PŘEČÍST horký vzduch – riziko vzniku požáru.
Buďte vždy opatrní, pokud jsou dvířka trouby
A ŘÍDIT SE JIMI
otevřená nebo se nacházejí ve spodní poloze,
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod abyste do nich nenarazili.
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která k ovládání pomocí externího spínacího zařízení,
je nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá jako je časovač, či samostatného systému
nést jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto dálkového ovládání.
bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání
Tento spotřebič je určen k použití
spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů. v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňské
Z důvodu rizika popálení se nedotýkejte trouby kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích
během procesu pyrolytického čištění (samočištění) a na jiných pracovištích; farmy; klienty hotelů,
– riziko popálení.
Během pyrolytického motelů, penzionů a jiných ubytovací zařízení.
čištění a rovněž po jeho skončení držte děti
Není přípustné jej používat jiným způsobem
i zvířata v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče
(např.
k vytápění místností).
(dokud nedojde k úplnému odvětrání místnosti).
Tento
spotřebič není určen pro profesionální
Před zahájením pyrolytického čištění je třeba
z trouby odstranit největší nečistoty, zvláště použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky (např.
zbytky tuku a oleje. Během pyrolytického čištění
neponechávejte v troubě žádné příslušenství nebo benzín nebo tlakové rozprašovače) uvnitř nebo
v blízkosti spotřebiče – nebezpečí požáru.
materiál.
V případě, že je trouba nainstalovaná pod INSTALACE
Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou
varnou deskou, zkontrolujte, zda jsou hořáky nebo
nutné
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění.
elektrické ploténky během samočisticího cyklu
Při
rozbalování
a instalaci používejte ochranné
(pyrolýzy) vypnuté. – riziko popálení
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly rukavice – nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně případného připojení
pohybovat v blízkosti spotřebiče. Malé děti
k
přívodu
vody a elektřiny, a opravy musí
(3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat,
Neopravujte
pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby provádět kvalifikovaný technik.
ani
nevyměňujte
žádnou
část
spotřebiče,
pokud
s fyzickým, smyslovým či duševním postižením
to
není
výslovně
uvedeno
v
návodu
k
použití.
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu
dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte,
V případě
o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí že nebyl při dopravě poškozen.
rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. servisní středisko. Po instalaci musí být obalový
Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen
mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před
čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné součásti zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit
se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým
Během instalace se ujistěte, že
abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let proudem.
zařízení
nepoškozuje
napájecí kabel – nebezpečí
se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou
požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení
pod dohledem dospělé osoby
Při sušení potravin neponechávejte spotřebič nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.
Je-li nutné skříňku, do které bude zařízení
bez dozoru.
Je-li spotřebič vhodný pro
umístěno,
přiříznout, proveďte tyto práce ještě
použití teplotní sondy, používejte pouze sondy
předtím,
než
jej do skříňky zasunete. Následně
doporučené výrobcem – riziko vzniku požáru.
odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Do blízkosti spotřebiče nepokládejte oděvy
Do
zahájení
montáže
neodstraňujte
nebo jiné hořlavé materiály, dokud veškeré jeho
polystyrénový
podstavec
spotřebiče.
součásti zcela nevychladnou – riziko vzniku požáru.
Po provedení instalace nesmí být dno trouby
Buďte vždy obezřetní, pokud připravujete jídlo
přístupné
– riziko popálení.
s vysokým obsahem tuku, oleje nebo když
Z důvodu rizika požáru neinstalujte spotřebič
přidáváte alkoholické nápoje – riziko vzniku
za
dekorativní
dvířka.
požáru. Při vyjímání pekáčů a dalšího příslušenství
používejte chňapku. Po skončení pečení otevírejte

CS

Pokud je spotřebič usazen pod pracovní
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky spotřebič
deskou, do prostoru minimální vzdálenosti vypněte – riziko elektrického šoku.
mezi pracovní plochou a horní hranou trouby LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
nevkládejte žádné předměty – riziko popálení.
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE

znakem
. Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte
odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání
s odpady.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

minut), teplotu trouby na minimum. Zbytkové teplo uvnitř trouby zajistí
dopečení pokrmu.

Typový štítek je umístěný na předním okraji LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
trouby a je viditelný při otevřených dveřích.
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
V souladu s národními bezpečnostními použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
normami týkajícími se elektrických zařízení musí likvidaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
být možné odpojit spotřebič od elektrické sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka Tento
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízeními
přístupná, nebo, v souladu s pravidly o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (včetně
pro zapojování, prostřednictvím vícepólového dodatků). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Symbol
vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič zabránit
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek
musí být uzemněn.
nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž že je nutné
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže a elektronických zařízení.
K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
nesmí být elektrické prvky spotřebiče uživateli RADY
Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste pečení nebo ve vašem receptu. Používejte tmavé lakované nebo
mokří nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, smaltované plechy, neboť mnohem lépe absorbují teplo. Jídlo vyžadující
pečení se bude péct dále i po vypnutí trouby.
pokud je poškozený napájecí síťový kabel či delší
Standardní cyklus (Pyrolytické čištění): Zajišťuje účinné vyčistění velmi
zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl znečištěné trouby. Úsporný cyklus (PYRO ČIŠTĚNÍ EXPRESS / ECO) – jen
u některých modelů –: Ve srovnání se standardním pyrolytickým cyklem
poškozen či došlo k jeho pádu.
spotřeba energie nižší přibližně o 25 %. Zapínejte ho v pravidelných
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho je
intervalech (po nejméně 2–3 pečeních masa za sebou).
vyměnit (za identický díl) pouze výrobce, servisní Při zapínání zařízení se ujistěte, že jsou dvířka trouby dobře uzavřená
technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací, jinak a při pečení je otevírejte co nejméně.
důvodu zkrácení doby vaření a úspory energie krájejte potraviny na
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku. Zmalé,
stejnoměrně velké kousky.
Je-li potřeba vyměnit napájecí kabel, obraťte Je-li doba přípravy pokrmu dlouhá, tj. delší než 30 minut, nastavte
v poslední fázi pečení, úměrně k celkové jeho délce (většinou 3 až 10
se na autorizované servisní centrum.
VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete provádět PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič Tento spotřebič splňuje: požadavky na ekodesign evropského nařízení
nařízení o uvádění spotřeby energie 65/2014; nařízení
odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli 66/2014;
o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie a informacích
zranění, používejte ochranné rukavice (riziko o energii (dodatek) (EU Exit) 2019 v souladu s evropskou normou EN
tržných poranění) a bezpečnostní obuv (riziko 60350-1.
pohmoždění); zajistěte manipulaci ve dvou Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G.
osobách (snížení hmotnosti břemene); nikdy
nepoužívejte parní čističe (riziko elektrického
šoku). Neprofesionální provádění oprav, které
výrobce nepovoluje, by mohlo mít za následek
ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což nelze výrobce
činit odpovědným. Na vady nebo poškození
zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav
nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky
jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce
dodaná.
K čištění skla dvířek nepoužívejte drsné
abrazivní čističe nebo kovové škrabky, jinak se
jeho povrch může poškrábat a v důsledku toho
roztříštit.
Před čištěním nebo prováděním údržby
se ujistěte, že spotřebič vychladl – nebezpečí
popálení.
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