
VSTAVANÁ ELEKTRICKÁ 
RÚRA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POB 17 STX



Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POĎAKOVANIE
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Prajeme si, aby ste boli spokojní s množstvom jeho funkcií a výhod. 
Pred použitím tohto produktu si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Návod na obsluhu 
uschovajte na bezpečnom mieste na budúce použitie. Zaistite, aby sa s týmto návodom dobre oboznámili aj 
ďalšie osoby, ktoré budú tento produkt používať.

VAROVANIE
• Pri prvom zapnutí tejto rúry môžete ucítiť 

nepríjemný zápach. Jeho príčinou je spojivo 
použité na izolačné panely v rúre.

 Na vyčistenie olejových nečistôt vnútri rúry, prosím, 
zapnite nový prázdny produkt na 90 minút s funkciou 
klasického (konvenčného) pečenia na 250 °C.

• Počas prvého použitia je celkom normálne, že 
sa objaví slabý dym a  ucítite mierny zápach. Ak 
k  tomu dôjde, stačí pred vložením potravín do 
rúry počkať na zmiznutie zápachu.

• Používajte, prosím, tento produkt v  otvorenom 
prostredí.

• Spotrebič a  jeho prístupné časti sa počas 
prevádzky zahrievajú. Nedotýkajte sa prvkov rúry 
zaisťujúcich ohrev. Deti mladšie ako 8 rokov musia 
byť v blízkosti spotrebiča neustále pod dozorom.

• Ak dôjde k prasknutiu povrchu, vypnite spotrebič, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
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• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov 
a  osoby s  obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom 
skúseností a  znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča 
a  rozumejú nebezpečenstvám hroziacim pri 
nesprávnom používaní. Deti sa nesmú s  týmto 
spotrebičom hrať. Čistenie a  údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu dospelej osoby.

• Počas prevádzky sa spotrebič silne zahrieva. 
Nedotýkajte sa prvkov vnútri rúry zaisťujúcich 
ohrev.

• Nedovoľte deťom, aby sa pohybovali v  blízkosti 
zapnutej rúry, najmä pri zapnutej funkcii grilu.

• Zaistite, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky 
rúry vypnutý, aby nedošlo k  úrazu elektrickým 
prúdom.

• Prostriedky na odpojenie musia byť začlenené 
do pevného elektrického vedenia v  zhode so 
špecifi káciami pre elektrické vedenie.

• Deti musia byť neustále pod dozorom, aby sa 
s týmto spotrebičom nehrali.

• Tento spotrebič nesmú používať osoby 
s  obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 



SK - 4

 08/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

duševnými schopnosťami (vrátane detí), alebo osoby 
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod 
dozorom alebo ak nedostali pokyny na používanie 
spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

• Prístupné časti sa môžu počas prevádzky zahrievať.
 Deti by mali byť neustále pod dozorom, aby sa 

nemohli takých plôch dotýkať.
• Všepólové odpojovacie prostriedky musia byť 

začlenené do pevného elektrického vedenia 
v zhode s predpismi pre elektrické vedenie.

• Ak dôjde k  poškodeniu napájacieho kábla, musí 
ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo 
podobne kvalifi kovaná osoba, aby sa vylúčilo 
nebezpečenstvo.

• Nepoužívajte na čistenie skla dvierok rúry hrubé 
čistiace prostriedky s  brúsnym účinkom alebo 
ostré kovové škrabky, aby nedošlo k poškriabaniu 
povrchu, ktoré by mohlo spôsobiť rozbitie skla.

• Nepoužívajte na čistenie parné čističe.
• Spotrebič nie je určený na ovládanie externým 

časovačom alebo samostatným systémom 
diaľkového ovládania.

• Pokyny pre rúry vybavené policami musia 
obsahovať podrobné informácie o  správnej 
inštalácii políc.
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Bezpečnostné tipy
 Nepoužívajte túto rúru, ak nemáte na nohách nejakú obuv. Nedotýkajte sa rúry mokrými alebo vlhkými 

rukami či nohami.
 Rúra: Dvierka rúry by sa nemali počas pečenia často otvárať.
 Spotrebič musí byť nainštalovaný a  sprevádzkovaný autorizovaným technikom. Výrobca nenesie 

zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, ktoré môže byť spôsobené chybným umiestnením a inštaláciou 
neautorizovanou osobou.

 Keď sú dvierka alebo zásuvka rúry otvorené, nič na nich nenechávajte, inak môže dôjsť k  porušeniu 
rovnováhy spotrebiča alebo odlomeniu dvierok.

 Niektoré časti spotrebiča môžu dlho držať teplo; pred dotykom miest priamo vystavených teplu preto 
musíte počkať na ich vychladnutie.

 Ak nebudete spotrebič dlho používať, odporúčame vám, aby ste ho odpojili od zdroja energie.

Umiestnenie rúry do kuchynskej linky
Umiestnite rúru do vyhradeného priestoru v kuchynskej linke; rúra môže byť upevnená pod pracovnú dosku 
alebo do zvislej skrinky. Pripevnite rúru zaskrutkovaním do požadovanej polohy s  využitím upevňovacích 
otvorov v ráme. Na nájdenie upevňovacích otvorov otvorte dvierka rúry a pozrite sa dovnútra. Na zaistenie 
dostatočného odvetrávania musíte pri upevňovaní rúry dodržiavať určené rozmery a vzdialenosti.

Dôležité
Pre správnu funkciu rúry sa vyžaduje vhodná kuchynská skrinka. Panely kuchynskej linky vedľa rúry musia 
byť vyrobené z  teplovzdorného materiálu. Lepidlá kuchynských liniek vyrobených z  dyhovaného dreva 
musia odolávať teplotám aspoň 120 ºC. Plastové diely alebo lepidlá, ktoré takýmto teplotám neodolajú, sa 
roztavia a zdeformujú kuchynskú linku. Po umiestnení rúry musia byť elektrické diely kompletne izolované. 
Ide o bezpečnostnú požiadavku vyplývajúcu zo zákona. Všetky kryty musia byť pevne pripevnené na svojom 
mieste, aby ich nebolo možné odstrániť bez špeciálnych nástrojov. Odstráňte zadnú časť kuchynskej linky, aby 
bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu okolo rúry. Varná doska musí mať vzadu medzeru aspoň 45 mm.
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ČASŤ 2: POPIS PRODUKTU

Tlačidlo Remind 
(Pripomenutie)

K1 Tlačidlo Time 
(Čas)

Tlačidlo Stop 
(Zastaviť)

Tlačidlo Start 
(Spustiť)

K2

Symbol Popis funkcie
Žiarovka rúry: Umožňuje používateľovi sledovať priebeh pečenia bez otvárania dvierok. 
Žiarovka rúry bude svietiť pri všetkých funkciách pečenia.
Rozmrazovanie: Cirkulácia vzduchu s izbovou teplotou umožňuje rýchlejšie rozmrazenie 
zmrazených potravín (bez použitia akéhokoľvek tepla). Ide o šetrný, no rýchly spôsob skrátenia 
času rozmrazovania na rozmrazenie hotových pokrmov, produktov vyplnených krémom a pod.
Dolné ohrievacie teleso: Tento skrytý prvok v dolnej časti rúry poskytuje koncentrovanejšie 
teplo pre spodnú časť potravín bez zhnednutia. Ideálne na pomalú prípravu pokrmov, ako je 
napríklad dusené mäso so zeleninou, dusené pokrmy, sladké pečivo a pizza, kde sa vyžaduje 
chrumkavá dolná časť.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 60 – 120 °C; východisková teplota je 60 °C.
Konvenčný ohrev (klasické pečenie): Horná a dolná časť spolupracujú pri klasickom 
(konvenčnom) pečení.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 50 – 250 °C; východisková teplota je 220 °C.
Konvenčný ohrev s ventilátorom: Kombinácia ventilátora a oboch ohrievacích telies zaisťuje 
rovnomernejší prienik tepla a ušetrí až 30 – 40 % energie. Pokrmy sú na vonkajšej strane 
svetlohnedé, no napriek tomu vlhké vnútri. Poznámka: Táto funkcia je vhodná na grilovanie 
alebo pečenie veľkých kusov mäsa na vyššej teplote. Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 
50 – 250 °C.
Východisková teplota je 220 °C.
Gril: Vnútorné grilovacie teleso sa zapína a vypína na udržiavanie teploty.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 180 – 240 °C; východisková teplota je 210 °C.
Rýchly gril: Spolupráca vnútorného sálavého telesa a horného telesa.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 180 – 240 °C; východisková teplota je 210 °C.
Turbo gril (dvojitý gril s ventilátorom): Spolupráca vnútorného sálavého telesa a horného telesa 
s ventilátorom. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu 180 – 240 °C; východisková teplota je 210 °C.
Teplovzdušné pečenie: Teleso okolo teplovzdušného ventilátora predstavuje doplnkový 
zdroj tepla pre teplovzdušný (konvekčný) štýl pečenia. V teplovzdušnom režime sa ventilátor 
automaticky zapína na zlepšenie cirkulácie vzduchu v rúre a vytvára rovnomerné teplo pre 
pečenie.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 50 – 240 °C; východisková teplota je 180 °C.
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ČASŤ 3: POKYNY NA POUŽÍVANIE

1. Nastavenie hodín
Po pripojení prístroja k zdroju energie sa na displeji zobrazia symboly „0:00“.
1. Stlačte tlačidlo „ “ – začnú blikať číslice hodín.
2. Otočením ovládača „K2“ nastavte počet hodín (čas by mal byť v rozmedzí 0--23).
3. Stlačte tlačidlo „ “ – začnú blikať číslice minút.
4. Otočením ovládača „K2“ nastavte počet minút (čas by mal byť v rozmedzí 0--59).
5. Stlačte tlačidlo „ “ na dokončenie nastavenia hodín. Začne blikať „:“ a rozsvieti sa čas.

POZNÁMKA:
Formát času je 24 hodín. Ak hodiny po zapnutí nenastavíte, budú zobrazovať „0:00“.

2. Nastavenie funkcií
1. Otočením ovládača „K1“ vyberte požadovanú funkciu pečenia. Rozsvieti sa príslušný symbol.
2. Otočením ovládača „K2“ nastavte teplotu.
3. Stlačte tlačidlo „   “ na potvrdenie začatia pečenia.
4. Ak krok 2 vynecháte, stlačte tlačidlo „   “ na potvrdenie začatia pečenia – východiskový čas bude 9 hodín 

a na LED displeji sa zobrazí východisková teplota.

POZNÁMKA:
1. Hodnoty nastavené v jednotlivých krokoch pri nastavovaní času ovládačmi sú nasledujúce:
 0--0:30 min: krok 1 minúta 0:30--9:00 hodín: krok 5 minút
2. Hodnoty nastavené v jednotlivých krokoch pri nastavovaní teploty sú 5 °C, a pri funkcii grilu 30 °C.
3. Otočením ovládača „K1“ nastavte pri začatí pečenia čas pečenia. Potom stlačte tlačidlo „   “ na 

potvrdenie.
 Ak tlačidlo „   “ nestlačíte do 3 sekúnd, rúra sa vráti späť k predchádzajúcemu času na pokračovanie 

v pečení.
4. Otočením ovládača „K2“ nastavte pri začatí pečenia teplotu. Rozsvieti sa príslušný indikátor.
 Potom stlačte tlačidlo „   “ na začatie pečenia. Ak tlačidlo „   “ nestlačíte do 3 sekúnd, rúra sa vráti 

späť k predchádzajúcej teplote na pokračovanie v pečení.

3. Nastavenie žiarovky
1. Otočením ovládača „K1“ vyberte príslušnú funkciu – rozsvieti sa príslušná ikona.
2. Stlačte tlačidlo „   “ na spustenie – rozsvieti sa „0:00“ a ikona žiarovky „  “; bude blikať „:“.

4. Kontrola časových funkcií
V nasledujúcich režimoch môžete použiť dopytovaciu funkciu; po 3 sekundách sa obnoví aktuálny režim.
1. V prevádzkovom režime, ak boli nastavené hodiny, stlačte tlačidlo „ “ na zobrazenie aktuálneho času; ak 

bola nastavená funkcia pripomenutia, stlačte tlačidlo „   “ na zobrazenie času pripomenutia.
2. V režime pripomenutia, ak boli nastavené hodiny, stlačte tlačidlo „ “ na zobrazenie aktuálneho času.
3. V režime zobrazenia hodín, ak bola nastavená funkcia rezervácie, stlačte tlačidlo „ “ na zobrazenie času 

rezervácie.
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5. Funkcia detskej zámky
Na uzamknutie: stlačte súčasne tlačidlo „   “ a „ “ na 3 sekundy – ozve sa dlhé „pípnutie“ a rozsvieti sa „ “.
Ukončenie uzamknutia: stlačte súčasne tlačidlo „   “ a „ “ na 3 sekundy – ozve sa dlhé „pípnutie“ indikujúce 
uvoľnenie detskej zámky.

POZNÁMKA:
Ak chcete počas prevádzkového režimu zastaviť pečenie, stlačte rýchlo tlačidlo Stop. Tlačidlo Stop nie je 
nutné dlho držať.

6. Funkcia pripomenutia (odpočet):
Táto funkcia pomáha pripomenúť, že máte začať s pečením v určitý čas v rozsahu 0:01 do 9:59.
Pripomenutie je možné nastaviť iba v  pohotovostnom režime rúry. Nastavte pripomenutie nasledujúcim 
spôsobom:
1. Stlačte tlačidlo nastavenia pripomenutia „   “;
2. Otočením ovládača „K2“ nastavte počet hodín pripomenutia. (Čas by mal byť v rozsahu 0--9.)
3. Stlačte znovu tlačidlo nastavenia pripomenutia „   “;
4. Otočením ovládača „K2“ nastavte počet minút pripomenutia. (Čas by mal byť v rozsahu 0--59.)
5. Stlačte tlačidlo „   “ na potvrdenie nastavenia. Čas sa začne odpočítavať.

POZNÁMKA:
Po vypršaní nastaveného času vydá rúra 10-krát zvukový signál.
Počas nastavovania môžete pripomenutie zrušiť stlačením tlačidla Stop; po nastavení pripomenutia ho 
môžete zrušiť dvojnásobným stlačením tlačidla Stop.

7. Funkcia začatia/pauzy/zrušenia
1. Ak bol nastavený čas pečenia, stlačte tlačidlo „   “ na začatie pečenia. Ak je pečenie pozastavené, stlačte 

tlačidlo „   “ na pokračovanie v pečení.
2. Počas pečenia stlačte raz tlačidlo „ “ na jeho pozastavenie. Stlačte dvakrát tlačidlo „ “ na zrušenie 

pečenia.

8. Funkcia na úsporu energie
1. V režime čakania a režime pripomenutia stlačte na tri sekundy tlačidlo „   “ – LED displej zhasne a nastaví 

sa úsporný režim.
2. Ak v režime čakania nevykonáte 10 minút žiadnu operáciu, LED displej zhasne a nastaví sa úsporný režim.
3. V úspornom režime stlačte akékoľvek tlačidlo alebo otočte akýkoľvek ovládač na ukončenie tohto režimu.
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9. Funkcia odložený štart
1. Na použitie funkcie rezervácie je nutné vopred nastaviť hodiny. Potom, podobne ako pri nastavení hodín, 

musíte nastaviť čas rezervácie, keď rúra spustí pečenie 
 a.  Stlačte tlačidlo nastavenia rezervácie „ “;
 b.  Otočením ovládača „K2“ nastavte počet hodín rezervácie. Čas by mal byť v rozsahu 0--23. 
 c.  Stlačte znovu tlačidlo nastavenia rezervácie „ “; 
 d.  Otočením ovládača „K2“ nastavte počet minút rezervácie. Čas by mal byť v rozsahu 0--59.; v tejto chvíli 

však hodiny nenastavujte. Ďalej otočením ovládača „K1“ vyberte funkciu.
2. Stlačte tlačidlo „   “ na nastavenie času a  teploty pečenia. Potom otočením ovládača „K1“ nastavte čas 

a pomocou ovládača „K2“ nastavte teplotu.
3. Stlačte tlačidlo „   “ na dokončenie nastavenia pečenia – na displeji sa zobrazia hodiny s  rozsvieteným 

symbolom rezervácie „    “. Nie sú rozsvietené symboly žiadnej inej funkcie. Čas rezervácie môžete 
skontrolovať stlačením tlačidla „ “ – po 3 sekundách sa na displeji znovu zobrazia hodiny.

4.  V okamihu rezervácie sa automaticky spustí pečenie a ozve sa zvukový signál. Symbol rezervácie
 „    “ zhasne a budú normálne zobrazené ďalšie indikačné symboly.

POZNÁMKA:
1. Žiarovku, rozmrazovanie a sondu nie je možné rezervovať.
2. V  režime rezervácie stlačte raz tlačidlo zrušenia – zobrazí sa čas a  teplota menu rezervácie so 

svietiacou ikonou menu. Stlačte znovu toto tlačidlo – na displeji sa obnoví zobrazenie hodín, alebo 
stlačte tlačidlo Start na návrat do režimu rezervácie.

3. Funkcia pripomenutia je v režime rezervácie neplatná.

10. Poznámka
1. Žiarovka rúry bude pri všetkých funkciách svietiť.
2. Ak po nastavení programu pečenia nestlačíte do 5 minút tlačidlo „   “, zobrazí sa aktuálny čas alebo sa 

obnoví režim čakania. Nastavený program bude neplatný.
3. Pri účinnom stlačení sa raz ozve zvukový signál; pri neúčinnom stlačení nie je žiadna odozva.
4. Po dokončení pečenia zaznie päťkrát zvukový signál.
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ČASŤ 4: INŠTALÁCIA

A) Bezpečnostné ınštrukcıe pre ınštalácıu

Inštalácia

UPOZORNENIE: 
Tento spotrebič smie inštalovať len kvalifi kovaná osoba.

 Odstráňte všetok obalový materiál.
 Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
 Riaďte sa pokynmi na inštaláciu dodanými spolu s týmto spotrebičom.
 Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy noste ochranné rukavice.
 Neťahajte spotrebič za držadlo dverí.
 Dodržujte minimálne vzdialenosti od ostatných spotrebičov a nábytku.
 Uistite sa, či je spotrebič namontovaný pod bezpečnou konštrukciou a vedľa bezpečných konštrukcií.
 Strany spotrebiča musia byť umiestnené vedľa spotrebičov alebo kuchynského nábytku rovnakej výšky.

Pripojenie k elektrickej sieti

UPOZORNENIE: 
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

 Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifi kovaný elektrikár.
 Spotrebič musí byť uzemnený.
 Skontrolujte, či údaje o napájaní na typovom štítku súhlasia s parametrami elektrickej siete. Ak tomu tak 

nie je, obráťte sa na elektrikára.
 Vždy používajte správne inštalovanú sieťovú zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte rozbočovacie zástrčky ani predlžovacie káble.
 Dbajte na to, aby ste nepoškodili napájací kábel a sieťovú zástrčku. Pre výmenu napájacieho kábla sa 

obráťte na servisné stredisko alebo elektrikára.
 Sieťové káble sa nesmú dotýkať dvierok spotrebiča, obzvlášť, ak sú dvierka horúce.
 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri živých či izolovaných častiach musí byť pripevnená tak, aby 

sa nedala odstrániť bez použitia nástrojov.
 Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie spotrebiča. Po inštalácii musí zostať 

sieťová zástrčka naďalej dostupná.
 Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
 Neodpájajte spotrebič od zásuvky ťahom za kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
 Používajte iba správne izolačné zariadenia: ochranné vypínače vedenia, poistky (poistky skrutkového typu 

sa musia odstrániť z držiaka), ochranné uzemňovacie ističe a stýkače.
 Je nutné inštalovať vhodný vypínač alebo izolačné zariadenie na riadne odpojenie všetkých napájacích 

vodičov spotrebiča. Toto izolačné zariadenie musí mať medzeru medzi kontaktmi aspoň 3 mm širokú.
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Varovanie na umiestnenie políc:
Na zaistenie bezpečného fungovania políc rúry je nevyhnutné správne umiestnenie políc medzi bočné 
koľajničky. Tým je zaistené, že pri opatrnom vyťahovaní police alebo tácky nevykĺznu horúce potraviny.

Výmena žiarovky
Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Odpojte napájanie zo sieťovej zásuvky alebo vypnite istič sieťovej zásuvky prístroja.
2. Odskrutkujte sklenený kryt žiarovky otočením proti smeru hodinových ručičiek (pozor, môže to ísť ťažko) 

a vymeňte žiarovku za novú rovnakého typu.
3. Zaskrutkujte sklenený kryt žiarovky späť na svoje miesto.

POZNÁMKA:
Používajte iba halogénové žiarovky 25 – 40 W/220 – 240 V, T300 °C.

Zaistenie rúry v skrinke
1. Umiestnite rúru do otvoru v skrinke.
2. Otvorte dvierka rúry.
3. Zaistite rúru v kuchynskej skrinke pomocou dvoch dištančných držiakov „A“, ktoré sa vkladajú do otvorov 

v ráme rúry a dvoch skrutiek „B“.
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Otvory na odvetrávanie
Keď je dokončené pečenie alebo je rúra v režime pauzy či čakania a teplota stredu rúry presahuje 75 stupňov, 
bude chladiaci ventilátor pokračovať v  práci 15 minút. Keď teplota stredu rúry poklesne pod 75 stupňov, 
chladiaci ventilátor sa vopred zastaví.

Otvory 
na odvetrávanie

Pripojenie rúry

L

N

B) Technický výkres pre inštaláciu

C575

B595

A595

G560

F570
min. H560

D606

E600

80
250100

Poznámka:
1. Pri všetkých rozmeroch sú prípustné iba kladné odchýlky.
2. Skrinka neobsahuje vypínač napájania alebo zásuvku.

POZNÁMKA:
Množstvo príslušenstva závisí od konkrétneho kúpeného spotrebiča.
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ČASŤ 5: PRÍSLUŠENSTVO

Drôtená polica: Na grilovanie pokrmov, nádoby na pečenie s potravinami na pečenie a grilovanie.

 

Posuvný držiak: Tieto koľajničky podporujúce police na pravej a ľavej strane rúry je možné s cieľom čistenia 
stien rúry odstrániť.
(iba pri určitých modeloch)

Univerzálna nádoba na pečenie: Na pečenie veľkého množstva potravín, ako napríklad šťavnatých koláčov, 
sladkého pečiva, zmrazených potravín a pod. alebo na zbieranie tuku/tekutín a štiav z mäsa.

Teleskopická podpera: Niektoré modely podporujú teleskopické podpery uľahčujúce používanie rúry.
Tieto teleskopické podpery je možné s cieľom čistenia demontovať odskrutkovaním skrutiek používaných na 
ich pripevnenie.
(iba pri určitých modeloch)
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ČASŤ 6: ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na udržanie dobrého vzhľadu a  spoľahlivosti prístroj pravidelne čistite. Moderný dizajn prístroja údržbu 
maximálne uľahčuje. Časti prístroja prichádzajúce do styku s potravinami je nutné pravidelne čistiť.
 Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte napájanie.
 Nastavte všetky ovládače do polohy OFF (Vypnuté).
 Počkajte, kým nebude vnútro prístroja iba mierne teplé – čistenie je potom jednoduchšie.
 Očistite povrch prístroja vlhkou handričkou, jemnou kefou alebo jemnou hubou a potom ho vytrite do 

sucha.
 V prípade silného znečistenia použite horúcu vodu a čistiaci prostriedok bez brúsneho účinku.
 Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte čistiace prostriedky s  brúsnym účinkom alebo ostré kovové 

škrabky, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu alebo poškodeniu skla.
 Nikdy nenechávajte na častiach z nehrdzavejúcej ocele kyslé látky (citrónová šťava, ocot).
 Nepoužívajte na čistenie tohto prístroja vysokotlakový čistič. Nádoby na pečenie môžete umyť v slabom 

čistiacom prostriedku.

UPOZORNENIE: 
Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

 Pri vyberaní dvierok spotrebiča buďte opatrní. Dvierka sú ťažké! 
 Spotrebič čistite pravidelne, aby ste zabránili poškodeniu materiálu jeho povrchu.
 Zvyšky tukov či jedál v spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
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ČASŤ 7: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

Informačný list Philco

 
Názov Philco
Identifikačné číslo modelu POB 17 STX
Index energetickej účinnosti* 106
Trieda energetickej účinnosti A
Spotreba energie na cyklus na oblasť pečenia** 0,99 kWh/cyklus
Spotreba energie na cyklus na oblasť pečenia*** 0,89 kWh/cyklus
Počet oblastí pečenia 1
Zdroj tepla elektrina
Objem rúry**** 70 l
Typ rúry vstavaná
Hrubá/čistá hmotnosť (kg) 33,6/29,8

Vyhovuje norme EN 60350/-1.  

* (EEI oblasti pečenia) 
** v režime prirodzenej konvekcie (funkcia konvekčného tepla) 
*** v režime vynútenej konvekcie vzduchu 
**** Objem individuálnych zón pečenia

POZNÁMKA: 
Všetky tu uvedené údaje sa môžu zmeniť. 
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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 nesmú byť pridané do  bežného komunálneho odpadu. Na  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 je v  súlade s  požiadavkami smerníc EÚ o  elektromagnetickej kompatibilite 
a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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POZNÁMKY



is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-251 01 Říčany




