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SK Elektrická rúra
Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
Všeobecné upozornenia
 ■ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie 
a  osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi 
schopnosťami alebo s  nedostatkom skúseností a  znalostí, 
ak sú pod dozorom alebo boli poučené o  používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a  rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám.

 ■ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu.

 ■ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča 
a jeho prívodu.

 ■ Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte 
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie. Spotrebič s  poškodeným prívodným 
káblom je zakázané používať.

Elektrická bezpečnosť
 ■ Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
 ■ Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
 ■ Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou, vodou alebo inou kvapalinou. Pokiaľ sa tak napriek tomu stane, vidlicu 

starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
 ■ Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých 

predmetov.
 ■ Nezachytávajte prívodný kábel medzi dvierkami rúry a rámom a neveďte ho po horúcich plochách. Môže dôjsť k roztaveniu izolácie kábla a následkom skratu 

dôjde k požiaru.
 ■ Elektrický okruh, do ktorého spotrebič zapojíte, musí byť vybavený elektrickým ističom dimenzovaným na odber elektrického prúdu tohto spotrebiča. 

Nezapínajte súčasne iný prístroj, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie elektrického okruhu a výpadok elektrického ističa.
 ■ Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte 

od zásuvky ťahom za zástrčku.
 ■ Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
 ■ Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Spotrebič neobsahuje žiadne súčasti 

opraviteľné používateľom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti 
záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

 ■ Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte spotrebič a  prívodný kábel do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti 
neumývajte pod tečúcou vodou.

 ■ Pokiaľ spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte prívodný kábel od zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý bol 
ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.

 ■ Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.

Bezpečnosť pri používaní
 ■ Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v  domácnostiach a  je konštruovaný iba na tepelnú úpravu bežného množstva potravín v  domácnosti. 

Nepoužívajte tento spotrebič na komerčné, priemyselné ani laboratórne účely.  Takisto ho nepoužívajte na vyhrievanie miestností, sušenie bielizne a pod.
 ■ Tento spotrebič nie je vstavaný. Je určený na používanie vo voľnom priestore. Spotrebič musí byť umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky alebo stola 

tak, aby jeho zadná strana bola umiestnená proti stene.
 ■ Tento spotrebič nie je určený na činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania, pomocou ktorého by bolo 

možné spotrebič zapnúť automaticky.
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 ■ Spotrebič a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
 ■ Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
 ■ Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolené príslušenstvo nie je poškodené. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným príslušenstvom.
 ■ Spotrebič a  jeho príslušenstvo neklaďte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič 

umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
 ■ Spotrebič a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo 

nadmerne prašnému prostrediu.
 ■ Spotrebič a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
 ■ Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety ani naň nestúpajte alebo nesadajte.
 ■ Chráňte spotrebič pred pádom na zem alebo na stôl aj z malej výšky a pred pádmi predmetov naň.
 ■ Ak sa bude spotrebič používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť a miesto prevádzky zvoľte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosahu.
 ■ Teplota okolitých povrchov môže byť vyššia, keď je spotrebič v činnosti. Spotrebič sa smie umiestniť len na takom povrchu, ktorý odoláva vyšším teplotám. 

Nikdy neumiestňujte hliníkovú fóliu pod spotrebič, aby ste chránili povrch, na ktorom je umiestnený. Hliníkovú fóliu nevkladajte medzi vyhrievacie telesá 
a nedovoľte, aby sa dotýkala stien vnútri spotrebiča, inak môže dôjsť k prehriatiu spotrebiča.

 ■ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak sa ponoril do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
 ■ Nezakrývajte ani inak neblokujte ventilačné otvory spotrebiča. Dbajte na to, aby do nich nevnikla tekutina alebo aby sa do nich nedostali cudzie predmety.

Upozornenie:
Horúci povrch! Keď je spotrebič v prevádzke, dvierka a vonkajší povrch spotrebiča je zahriaty.

 ■ Spotrebič sa počas prevádzky silne zahrieva. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch alebo ohrievacích článkov vnútri varného priestoru rúry. Zabráňte deťom 
alebo domácim zvieratám v prístupe k spotrebiču počas jeho prevádzky. Horúce príslušenstvo a nádoby na varenie alebo pečenie vysúvajte a zasúvajte do 
varného priestoru vždy s pomocou dodaných držadiel a kuchynských lapiek.

 ■ Hornú plochu spotrebiča ani jeho otvorené dvierka nepoužívajte na odkladanie potravín alebo predmetov. Vnútorný priestor spotrebiča nepoužívajte na 
skladovanie potravín.

 ■ Dbajte na to, aby zahriaty povrch sklenených dvierok neprišiel do kontaktu so studenou vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.
 ■ Ak spozorujete dym, rúru okamžite vypnite a  zástrčku prívodného kábla odpojte od zásuvky. Dvierka ponechajte zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu 

prípadného ohňa.
 ■ Po vypnutí spotrebiča sú jeho prístupové povrchy zahriate v dôsledku zvyškového tepla. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu 

pokožky. Na otvorenie a zatvorenie dvierok rúry používajte držadlo. Pri manipulácii so spotrebičom a jeho príslušenstvom (plechy, rošty a pod.) po použití 
postupujte opatrne, môžu byť horúce!

 ■ Pri manipulácii so zahriatym riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu. 
Zahriate príslušenstvo a riad odkladajte iba na stabilné žiaruvzdorné povrchy.

 ■ Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie jednotlivých súčastí popísané v kapitole Čistenie a údržba.
 ■ Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, čistením alebo 

jeho premiestnením.
 ■ Príslušenstvo (plechy, rošty a pod.) udržujte čisté, pretože prichádza do priameho kontaktu s potravinami.
 ■ Povrchy spotrebiča alebo jeho príslušenstva, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.
 ■ Spotrebič skladujte v suchom prostredí.
 ■ Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte materiály z papiera alebo plastu. Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
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SK Elektrická rúra
Návod na použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM
 ■ Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to 

aj v  prípade, že ste už oboznámení s  používaním spotrebičov podobného typu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v  tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, 
aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.

 ■ Minimálne počas trvania zákonného práva z  chybného plnenia, prípadne záruky 
za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, 
pokladničný doklad a  potvrdenie o  rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo 
záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej 
škatule od výrobcu.

 ■ Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového 
materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebiča.

OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
A1 Teleso rúry 
A2 Bočné výstupky tvoriace vodiace 

drážky na zasunutie plechu alebo 
roštu do vnútorného priestoru rúry

 Výstupky tvoria celkovo štyri 
drážky nad sebou, ktoré umožňujú 
umiestniť plech alebo rošt do 
rôznych výšok

A3 Úchyt s drážkou pre grilovaciu ihlu
A4 Varný priestor
A5 Dvojité priehľadové sklo
A6 Dvierka s držadlom
A7 LED dotykový displej
A8 Ovládací panel

A9 Ohrievacie prvky
A10 Osvetlenie
A11 Náboj s otvorom pre grilovaciu ihlu
A12 Ventilátor
A13 Plech na pečenie
A14 Grilovací rošt
A15 Odkvapkávacia tácka
A16 Otočná grilovacia ihla
 Je vybavená dvoma odnímateľnými 

a nastaviteľnými bodcami na 
upevnenie potraviny

A17 Držadlo na vybratie grilovacej ihly
A18 Držadlo na vybratie plechu alebo 

roštu

B1 Indikátor Štart/Pauza
B2 Indikátor zapnutia horných 

ohrievacích prvkov
B3 Indikátor zapnutia ventilátora 

(konvekčné pečenie)
B4 Indikátor zapnutia dolných 

ohrievacích prvkov
B5 Horný a spodný ohrev
 Vhodný na pečenie

B6 Programy s prednastavenými 
hodnotami na prípravu pokrmov

B7 Zobrazenie času
B8 Zobrazenie teploty
B9 Horný ohrev
 Vhodný na dopekanie a grilovanie
B10 Spodný ohrev
 Vhodný na ohrev hotových 

pokrmov

C1 Zapnutie/vypnutie
C2 Zapnutie a vypnutie vnútorného 

osvetlenia
C3 Zapnutie a vypnutie ventilátora
C4 Zníženie hodnoty času alebo 

teploty / voľba režimu prípravy
C5 Voľba automatického programu 

prípravy

C6 Nastavenie času
C7 Nastavenie teploty
C8 Spustenie prevádzky / pozastavenie 

prevádzky / potvrdenie nastavenia
C9 Zvýšenie hodnoty času alebo 

teploty / voľba režimu prípravy / 
voľba jednotiek teploty

ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI SPOTREBIČA
 ■ Elektrická rúra je zamýšľaná na použitie ako voľne stojaci spotrebič a  je 

plnohodnotnou náhradou za priestorovo náročnú klasickú vstavanú rúru. Jej veľkou 
prednosťou je okrem skladnosti aj vyššia energetická efektívnosť oproti klasickým 
rúram.

 ■ Elektrická rúra je určená na tepelnú úpravu bežného množstva potravín 
v domácnosti. Umožňuje pečenie, grilovanie, dopekanie a mnoho ďalších činností, 
používaných pri domácej príprave pokrmov.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
 ■ Pred použitím umyte všetky odnímateľné časti, ktoré prídu do styku s potravinami 

(diely A13 až A18), v teplej vode s trochou kuchynského saponátu, opláchnite ich 
čistou vodou a utrite dosucha. 

Upozornenie:
Pri čistení grilovacej ihly dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa 
neporanili o bodce.

 ■ Vonkajší povrch rúry utrite mäkkou hubkou namočenou v  teplej vode s  trochou 
kuchynského saponátu a utrite dosucha.

 ■ Mierne navlhčenou utierkou umyte aj vnútorný priestor rúry a vytrite dosucha. Pri 
umývaní dávajte pozor, aby ste nenamočili prvky vyhrievania alebo ventilátor. Rúry 
nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

 ■ Aby sa rúra zbavila prípadného zápachu z výroby, spustite ju naprázdno na 15 minút 
v  režime kombinovaného spodného a  horného ohrevu s  nastavením maximálnej 
teploty pečenia. Pred spustením sa uistite, že vo vnútornom priestore rúry nezostal 
žiadny obalový materiál.

 ■ Po vypnutí nechajte rúru vychladnúť.

Poznámka:
Pri prvom zapnutí môžu z tejto rúry vychádzať výpary 5 až 15 minút. To 
je spôsobené vypaľovaním ochranných látok na ohrievacích telesách. Ide 
o bezpečný jav, ktorý neznižuje prevádzkový výkon rúry a pri použití sa 
výpary rozptýlia.

POUŽITIE
UMIESTNENIE RÚRY
 ■ Rúru umiestnite do dobre vetranej, teplej a  suchej miestnosti s  minimálnou 

prašnosťou. Okolo rúry musí byť voľný priestor aspoň 12 cm na stranách a 30 cm 
hore na zaistenie správnej cirkulácie vzduchu.

 ■ Povrch na umiestnenie rúry musí byť stabilný, odolný proti teplu a zároveň musí byť 
mimo iných zdrojov tepla. Nosnosť zvoleného povrchu musí zodpovedať hmotnosti 
rúry aj s pripravovaným obsahom.

 ■ Miesto zvoľte aj  s  ohľadom na to, že počas prevádzky nie je vhodné rúru 
premiestňovať a že sa uvoľňujú výpary z potraviny. 

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA
 ■ Plech na pečenie A13: Vhodný napr. pre pečivo, koláče, cukroviny, mrazené 

potraviny, veľké pečené mäsá, pokrmy s vysokým obsahom tekutín a pod.
 ■ Grilovací rošt A14: Vhodný na grilovanie, prípravu pokrmov na ražni, pečenie vo 

varných nádobách, hriankovanie, pre formy na koláče alebo torty, nákypy alebo pre 
hlboko zmrazené pokrmy a pod. 

 ■ Odkvapkávacia tácka A15: Slúži na zachytenie omrviniek, odkapkávajúceho tuku 
alebo iných štiav pri grilovaní či príprave pokrmov na ražni. Chráni ohrievacie telesá 
a varný priestor pred znečistením.

 ■ Grilovacia ihla A16: Vhodná na grilovanie mäsa, hydiny, rýb, párkov a zeleniny a pod.
 ■ Držadlo grilovacej ihly A17: Umožňuje bezpečnú manipuláciu s horúcou grilovacou 

ihlou.
 ■ Držadlo A18: Umožňuje bezpečnú manipuláciu s  horúcim plechom na pečenie 

alebo grilovacím roštom.

VKLADANIE A VYBERANIE PRÍSLUŠENSTVA 
 ■ Varný priestor rúry má štyri úrovne vkladania príslušenstva. Každá úroveň je tvorená 

dvojicou vodiacich drážok (pozrite obr. D), ktoré umožňujú ľahko vkladať a vyberať 
plech alebo rošt.

 Poloha 1:  Horná poloha. Používa sa na grilovanie väčšiny mias. Nezabudnite 
ponechať nad pripravovaným jedlom voľný priestor, pretože pokrm 
môže po zahriatí zväčšiť objem.

 Poloha 2 a 3:  Stredné polohy. Optimálne pre väčšinu prípadov pečenia a  varenia, 
vrátane prípravy pizze, ohrevu, bežného varenia a  pečenia horúcim 
vzduchom. Vhodné na grilovanie niektorých vyšších pokrmov.

 Poloha 4:  Spodná poloha. Ponecháva dostatočne veľkú výšku na prípravu 
vyšších pokrmov. Používajte túto polohu na pečenie, opätovný ohrev 
alebo na ohrievanie a pod.

 ■  Príslušenstvo vždy zasúvajte medzi vodiace drážky v  rovnakej výškovej úrovni 
a vždy ho úplne zasuňte do varného priestoru tak, aby sa nedotýkalo dvierok rúry.

 ■ Otočná grilovacia ihla je ideálna na prípravu grilovaného kurčaťa alebo grilovaných 
mias. Na upevnenie mäsa a ihly do rúry postupujte nasledovne:

 -  Povoľte skrutky vidlíc a vidlice odoberte z ihly.
 -  Doprostred grilovacej ihly umiestnite mäso.
 -  Nasuňte späť vidlice a  pomocou nich zaistite mäso na ihle. Nakoniec utiahnite 

skrutky vidlíc.
 -  Jeden koniec ihly najprv zasuňte do náboja s  otvorom A11 a  druhý koniec 

zasuňte zhora do drážky v úchyte A3. Skontrolujte, či je ihla správne upevnená.
 ■ Odkvapkávaciu tácku vložte až na dno varného priestoru.
 ■ Na vysunutie a zasunutie horúceho príslušenstva z dôvodu kontroly pokrmu počas 

prevádzky alebo na úplné vybratie príslušenstva je možné využiť dodané držadlá 
A17 alebo A18. Vždy však použite aj kuchynské lapky.

Upozornenie:
Ak chcete príslušenstvo počas prevádzky vysunúť iba z  časti, 
vytiahnite ho maximálne do polovice svojej hĺbky, inak by sa 
mohlo preklopiť.

 ■  Príslušenstvo, ktoré pri prevádzke nepoužívate, vyberte z rúry.

ZAPNUTIE
 ■ Umiestnite rúru na vhodné miesto podľa kapitoly UMIESTNENIA RÚRY.
 ■ Vložte plech alebo rošt s pripravenou potravinou do rúry podľa kapitoly VKLADANIE 

A VYBERANIE PRÍSLUŠENSTVA a riadne zatvorte dvierka.
 ■ Prívodný kábel zapojte do sieťovej zásuvky a stlačte tlačidlo . Ozve sa zvuková 

signalizácia a  rúra vstúpi do režimu pripravenosti na  prevádzku, v  ktorom svietia 

prvky LCD displeja a tlačidlá ,  a  . 
 ■ Stlačením tlačidla  vstúpi rúra do režimu výberu funkcií, v ktorom svietia všetky 

tlačidlá. 

Poznámka:
Ak v režime pripravenosti na prevádzku alebo v režime výberu funkcií do 
30 sekúnd nevykoná žiadnu akciu, rúra vstúpi do pohotovostného režimu, 
v ktorom bude blikať tlačidlo .
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VOĽBA JEDNOTIEK TEPLOTY
 ■ Rúra umožňuje zobrazovať teplotu v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia. Na zmenu 

jednotky stlačte 2× tlačidlo .

POUŽITIE PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV
Univerzálny program
 ■ Rúra je vybavená univerzálnym programom, ktorý obsahuje najčastejšie využívané 

nastavenia na prípravu pokrmov. Parametre sú nasledujúce:
 Teplota: 230 °C
 Čas: 60 min.
 Ohrev: Horný aj dolný
 ■ Na spustenie univerzálneho programu stlačte tlačidlo  a následne . Program 

sa spustí automaticky.

Inteligentné programy
 ■ Rúra má k  dispozícii 9 programov na prípravu pokrmov. Každý program má svoj 

preddefinovaný čas prípravy a  teplotu tak, aby ste bez námahy dosiahli najlepšie 
výsledky. Parametre programov sú uvedené v tabuľke nižšie.

 ■ Na zvolenie programu stlačte tlačidlo  a  pomocou šípok  alebo  zvoľte 
program.

 ■ Program spustite stlačením tlačidla .

Režim prípravy 
pokrmu Režim ohrevu Ventilátor Poloha plechu 

alebo roštu
Prednastavená 

teplota (°C)
Prednastavený 

čas (min)

Ohrev × 1 35 60

Rozmrazenie  1 60 30

Kurča × Grilovacia ihla 190 70

Grilovanie × 4 190 35

Pizza  2/3 200 20

Hrianka  1 150 35

Pečenie koláčov  2/3 180 40

Sušienky  2/3 220 15

Zemiaky × 2/3 230 60

Poznámka:
Vyššie uvedené časy sú len orientačné. Skutočný čas závisí od rôznych 
faktorov, ako je východisková teplota, druh, veľkosť, množstvo potravín 
atď.

NASTAVENIE VLASTNEJ HODNOTY TEPLOTY A ČASU
 ■ Rúra umožňuje aj vlastné nastavenie parametrov prípravy pokrmu v  závislosti od 

receptu, množstva potravín a vašej osobnej chuti. Nastaviť tak môžete teplotu aj čas 
varenia a režim ohrevu.

Nastavenie času
 ■ Stlačte raz tlačidlo  a  pomocou tlačidla  alebo  znížte alebo zvýšte 

hodnotu času v krokoch po 1 minúte.

 ■ Stlačte znovu tlačidlo  a  pomocou tlačidla  alebo  znížte alebo zvýšte 
hodnotu času v krokoch po 1 hodine.

 ■ Tlačidlom  potvrďte vlastné nastavenie času.

Nastavenie teploty
 ■ Stlačte tlačidlo . Na LCD displeji sa zobrazí východisková hodnota 230  °C. 

Pomocou tlačidla  alebo  znížte alebo zvýšte hodnotu teploty v krokoch po 
5 stupňoch. 

 ■ Tlačidlom  potvrďte vlastné nastavenie teploty.

POUŽITIE VENTILÁTORA
Použitie ventilátora počas prípravy je vhodné najmä na pečenie ciest a  mäsa, hodí 
sa aj  na grilovanie mäsa, rýb a  zeleniny. Ventilátor sa takisto používa na  rýchlejšie 
rozmrazovanie mäsových výrobkov alebo zeleniny z mrazničky. 
Ventilátor rýchlo a  rovnomerne rozvádza horúci vzduch v  rúre. Vďaka tomu sú 
potraviny podrobené rovnomernému tepelnému spracovaniu zo všetkých strán.

Ventilátor aktivujte stlačením tlačidla .

Poznámka:
Pri použití ventilátora na pečenie môže byť pokrm pripravený až o 30 % 
rýchlejšie. Kontrolujte preto pripravované potraviny častejšie a skôr než 
obvykle, aby nedošlo k ich spáleniu.
Počas rozmrazovania odporúčame spolu s  ventilátorom používať horný 
a  spodný ohrev. Čas potrebný na  rozmrazenie závisí od hmotnosti 
potravín, preto by ste mali proces rozmrazovania kontrolovať.

OSVETLENIE VARNÉHO PRIESTORU
 ■ Pre lepší náhľad na priebeh pečenia je varný priestor vybavený osvetlením. 

 ■ Na zapnutie osvetlenia stlačte tlačidlo . Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne ďalšie 
tlačidlo, osvetlenie sa automaticky vypne.  Osvetlenie je možné tiež vypnúť pred 
vypršaním 30 sekúnd opätovným stlačením tlačidla . 

AUTOMATICKÉ ZAMKNUTIE TLAČIDIEL 
 ■ Rúra je vybavená funkciou automatického zamknutia ovládacích tlačidiel, ktorá 

zabraňuje napr. deťom vykonať akúkoľvek zmenu zvoleného režimu prevádzky 
alebo nastavených parametrov.

 ■ Funkcia sa aktivuje automaticky po 20 sekundách od spustenia prevádzky rúry. Ak 
chcete uzamknuté tlačidlá odblokovať, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy. 
Tým dôjde k obnoveniu ich funkcie.

RADY NA PEČENIE
Upozornenie:
Do rúry nevkladajte príliš veľké potraviny. Potraviny sa nesmú 
dotýkať stien varného priestoru ani ohrievacích telies, inak hrozí 
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Tekutiny alebo pokrmy neohrievajte v uzatvorených plechovkách 
alebo konzervách alebo v nádobách z plastu. Vždy používajte iba 
riad vhodný pre elektrické rúry.

 ■ Dbajte na to, aby pri pečení/grilovaní nedochádzalo k  znečisteniu ohrievacích 
telies napríklad šťavou alebo tukom z  potravín, a  preto vždy používajte dodanú 
odkvapkávaciu tácku.

 ■ Potraviny pri pečení pravidelne sledujte a čas prípravy upravte podľa potreby. Pri 
príprave polotovarov sa držte pokynov na prípravu na obale potraviny. Po uplynutí 
asi 3/4 odporúčaného času prípravy pokrm skontrolujte a v prípade potreby upravte 
čas a teplotu. 

 ■ Ak budete pripravovať rôzne druhy potravín za sebou (napr. mäso, ryby, ovocie), 
odporúčame medzi jednotlivými chodmi plech/rošt očistiť od zvyškov potravín. 
Potraviny nekrájajte na plechu alebo na rošte!

 ■ Časy prípravy pokrmov odporúčané vo väčšine receptov alebo kuchárskych knihách 
predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zamrazeného mäsa môže 
trvať podstatne dlhšie. Preto odporúčame použitie kuchárskeho teplomeru. Dĺžku 
prípravy si môžete upraviť podľa vašich zvyklostí alebo skúseností. Čím dlhšie bude 
príprava prebiehať, tým bude potravina prepečenejšia a chrumkavejšia. 

RADY NA GRILOVANIE
 ■ Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké menšie plátky. Z mäsa odkrojte 

prebytočný tuk a snažte sa pokrm pred prípravou zbaviť prebytočnej vlhkosti.
 ■ Potravinu môžete vopred naložiť, okoreniť, potrieť omáčkou alebo olejom alebo 

takisto použiť alobal. Prípadnému znečisteniu dna rúry odkvapkávajúcimi šťavami 
zabránite vložením odkvapkávacej tácky alebo plechu. Ak do plechu vopred 
nalejete trochu vody, získate tak chutnú šťavu.

 ■  Na dusenie a menšie kusy potravín umiestnite rošt do polohy 2 alebo 3 (obr. D).
 ■ Pred grilovaním zeleniny, rýb alebo chudého mäsa, odporúčame potrieť plech 

alebo rošt rastlinným olejom alebo postriekať špeciálnym sprejom proti pripekaniu 
potravín.

 ■ Po grilovaní a  pred začatím nového grilovania odporúčame odstrániť 
z odkvapkávacej tácky tuk a mastnotu. Horúci tuk môže dymiť.

Upozornenie:
Počas pečenia a grilovania sa nedotýkajte prednej strany dvierok, 
pretože sklo môže byť veľmi horúce. Obzvlášť dajte pozor na to, 
aby sa dvierok nedotýkali deti!

Poznámka:
Pri používaní rúry dochádza vplyvom dilatácie materiálov 
k  občasnému vydaniu zvuku praskania. Tento jav je úplne 
normálny a nie je dôvodom na reklamáciu rúry.

DOKONČENIE PRÍPRAVY POKRMU
 ■ Po dokončení prednastaveného programu alebo po uplynutí automaticky 

nastaveného času prípravy pokrmu sa 30 sekúnd bude ozývať zvuková signalizácia. 
 ■ Otvorte dvierka a  s  pomocou kuchynských lapiek a  dodaných držiakov vyberajte 

plech alebo rošt alebo varnú nádobu s pokrmom z rúry.

Upozornenie:
Pri vyberaní pokrmov dbajte na zvýšenú opatrnosť – vnútorný 
priestor rúry a  príslušenstvo bude veľmi horúce a  hrozí vážne 
popálenie.

UKONČENIE PREVÁDZKY
 ■ Po ukončení používania rúry vždy odpojte prívodný kábel od sieťovej zásuvky.
 ■ Rúru nechajte vychladnúť a potom ju vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole 

ČISTENIE A ÚDRŽBA.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA

Upozornenie:
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte rúru 
od elektrickej siete a  nechajte všetky povrchy rúry celkom 
vychladnúť.

 ■ Vonkajší povrch rúry utrite mäkkou hubkou namočenou v  teplej vode s  trochou 
kuchynského saponátu a utrite dosucha.

 ■ Mierne navlhčenou utierkou umyte aj vnútorný priestor rúry a vytrite dosucha. Pri 
umývaní dávajte pozor, aby ste nenamočili prvky vyhrievania alebo ventilátor. Rúry 
nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

 ■ Očistite použité príslušenstvo od zvyškov potravín a potom ich umyte v teplej vode 
s trochou kuchynského saponátu, opláchnite ich čistou vodou a utrite dosucha. 

Upozornenie:
Pri čistení grilovacej ihly dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa 
neporanili o bodce.

Upozornenie:
Rúra a jej prívodný kábel nie sú určené na umývanie v umývačke 
riadu, v dreze, vo vani alebo v iných nádobách. Nepostrekujte ich 
vodou alebo inou tekutinou ani ich neponárajte do vody alebo 
inej tekutiny.
Na čistenie povrchu rúry nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku 
na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s  brúsnou 
zložkou, pretože tieto môžu vážne narušiť jej povrchovú úpravu.

 ■ Vetracie otvory skrine rúry musia byť bezpodmienečne čisté a  voľné na prístup 
vzduchu. Pri eventuálnom znečistení alebo zanesení prachom očistite mriežku 
štetcom alebo nečistotu odsajte vysávačom. 

VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA
Varovanie:
Pred výmenou žiarovky osvetlenia vnútorného priestoru rúry 
musí byť rúra celkom vychladnutá a odpojená od elektrickej siete.

 ■ Vnútorné osvetlenie je umiestnené v  pravej hornej časti varného priestoru. Na 
výmenu žiarovky najprv odskrutkujte jej sklenený kryt, potom vyskrutkujte 
samotnú žiarovku. 

 ■ Naskrutkujte novú žiarovku s rovnakými parametrami a nainštalujte späť sklenený 
kryt.

SKLADOVANIE
 ■ Pred uskladnením musí byť spotrebič celkom chladný, vypnutý a  odpojený od 

napájania a očistený. Čisté musí byť i jednotlivé príslušenstvo.
 ■ Spotrebič a  jeho príslušenstvo uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. 

Uskladnený spotrebič a  jeho príslušenstvo nevystavujte extrémnym teplotám, 
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a  neumiestňujte ho do 
nadmerne prašného prostredia.

 ■ Ak to skladovacie miesto umožňuje, odporúčame rúru skladovať s  pootvorenými 
dvierkami tak, aby sa vnútri netvoril nežiaduci zápach.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Menovitý rozsah napätia ...........................................................................................220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet ...................................................................................................................50/60 Hz
Výkon .............................................................................................................................  1 530 – 1 870 W
Rozsah teplôt ........................................................................................................................ 30 – 230 °C
Rozsah času .......................................................................................................................... 0 – 150 min
Objem vnútorného priestoru ......................................................................................................... 35 l
Rozmery ........................................................................................................................ 536 × 406 × 338
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) ................................................................... II
Hlučnosť.......................................................................................................................................60 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku je nižšia ako 60 dB(A), čo predstavuje hladinu 
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo 
zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM 
OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať 
do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu 
a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v  niektorých krajinách Európskej únie alebo iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 

prírodné zdroje a  napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a  ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a  elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa 
naň vzťahujú.


