
MULTIFUNKČNÁ RÚRA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PKO 451 IF



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

Odporúčame vám si pred použitím spotrebiča pozorne prečítať inštrukcie v tomto návode na použitie, aby 
ste dosiahli najlepší výkon a dlhú životnosť. Manuál obsahuje všetky potrebné pokyny na zaistenie bezpečnej 
inštalácie, správneho použitia a údržby. Majte tento návod vždy poruke, pretože doň možno budete potrebovať 
znovu nazrieť. Ďakujeme.

Bezpečnostné opatrenia
• Aby ste zabránili poraneniu osôb alebo poškodeniu rúry, prenášajte ju vždy iba pomocou pevného 

uchytenia bočných úchytov. Nezdvíhajte rúru za dverné držadlo, mohli by ste poškodiť rúru.
• Na zaistenie vašej bezpečnosti by všetky elektrické spotrebiče mali inštalovať a opravovať kvalifi kovaní 

pracovníci. Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo iná 
kvalifi kovaná osoba.

• Neklaďte prívodný kábel na hranu stola, kuchynskej linky ani na horúce spotrebiče.
• Vyvarujte sa ponorenia prívodného kábla, zástrčky alebo ďalších častí do vody, hrozí nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom.
• Neumiestňujte výrobok blízko elektrického sporáka, mikrovlnnej rúry alebo iného zdroja tepla.
• Aby nedošlo k  popáleniu alebo explózii, odstráňte horľaviny (záclony, látky, tapety a  ďalšie) a  obalové 

materiály z okolia spotrebiča.
• Nevkladajte do rúry lepenku, plasty a podobné materiály. Ak rúru nepoužívate, mali by ste z nej odstrániť 

všetko okrem dodávaného príslušenstva.
• Nezakrývajte pekáče alebo iný riad alobalom, inak hrozí prehriatie rúry.
• Dosiahnuteľné časti môžu byť počas používania horúce, držte preto deti mimo dosahu prístroja.
• Nikdy nezakrývajte ventilačný systém.
• Okrajové časti držadla na dverách sa môžu počas používania zahrievať, držte ho preto za strednú časť.
• Pred čistením a údržbou odpojte rúru od zdroja elektrickej energie.
•  Ak je vaša rúra nefunkčná, odošlite ju do najbližšieho servisného strediska na prehliadku, opravu alebo 

nastavenie.
• Používajte pri manipulácii s plechmi, roštmi a riadom z rúry lapky.
• Pred čistením rúru odpojte od prúdu a počkajte, až vychladne.
• Nepoužívajte na  čistenie kovové kefy, mohli by sa ľahko dotknúť vodivých častí a  spôsobiť tak úraz 

elektrickým prúdom.
•  Nikdy nepoužívajte hubky s kovovým povrchom alebo ostré škrabky, ktoré môžu poškodiť povrch dverí, 

čo môže viesť k jeho prasknutiu.
•  Aby ste sa vyhli riziku popálenia alebo úrazu elektrickým prúdom, nikdy nevkladajte do rúry veľké 

množstvo jedla alebo kovových nástrojov.
• Ak nepoužívate rúru, uistite sa, že je zatvorená a na displeji je zobrazený iba čas.
• Odpojte prístroj od prúdu, ak ho neplánujete používať.
• Nikdy rúru nepoužívajte vonku.
• Iné použitie rúry než pečenie je zakázané.
• Toto zariadenie je odolné proti nárazom. Sklenená časť dvierok je vyrobená z  tvrdeného skla, ktoré je 

odolnejšie než bežné sklo. Ak je tvrdené sklo poškodené, budú mať zvyšné časti ostré hrany. Vyvarujte 
sa preto dotykov povrchu dverí z rozbitého skla aj ostrých, kovových hrán. Ak už je sklenená výplň dverí 
poškodená, kontaktujte s cieľom jej výmeny vášho predajcu.

• Neopierajte sa o  otvorené dvierka rúry. Mohli by ste tak poškodiť rúru, obzvlášť potom pánty dverí. 
Nosnosť dverí je maximálne 8 kg.
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ČASŤ 2: UPOZORNENIE

• Dosiahnuteľné časti môžu byť počas používania horúce, držte preto deti mimo dosahu prístroja.
• Aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku, uistite sa pred výmenou žiarovky, že je prístroj vypnutý.
• Používajte iba originálne príslušenstvo.
• Nedotýkajte sa rúry vlhkými časťami tela.
• Nepoužívajte rúru naboso.
• Netlačte na rúru ani neťahajte za prívodný kábel, mohli by ste prístroj odpojiť od zásuvky.
• Nevhodná a nebezpečná manipulácia je zakázaná.
• Nikdy nezakrývajte ventilačný systém.
• Nenechávajte prívodné káble iných spotrebičov dotýkať sa horúcich častí rúry.
• Rúra by nemala byť vystavená vplyvu slnečného žiarenia a dažďa.
• Nepoužívajte rúru ako špajzu.
• Nepoužívajte blízko rúry horľavé objekty.
• Deti by nemali čistiť a vykonávať bežnú údržbu bez dozoru. 
• Tento prístroj nie je určený deťom a osobám s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami a osobám, ktoré nedisponujú dostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak neboli čo sa týka 
používania prístroja poučené osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť alebo nepoužívali tento prístroj 
pod dohľadom takej osoby. 

• Zaistite, aby sa nezačali s prístrojom hrať deti. 
• Uchovávajte elektrické spotrebiče mimo dosahu detí a osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Nedovoľte im 

používať spotrebič bez dozoru.
Ak budú predajcovia a používatelia konať v nesúlade s uvedenými inštrukciami, ak poškodia časti prístroja a ak 
nebudú používať originálne príslušenstvo a ak si spôsobia týmto konaním zranenie alebo poškodenie majetku, 
nenesie za to výrobca žiadnu právnu zodpovednosť.
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ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

3.1  Pred inštaláciou
• Skontrolujte vonkajšiu schránku spotrebiča a  uistite sa, že neobsahuje žiadne stopy po náraze alebo 

silnom zaťažení.
• Dvierka rúry sú rovné a je možné ich bez problému zatvárať.
• Parametre na štítku spotrebiča sú v súlade s platnou legislatívou.
Ak rúra nepracuje normálne, ukončite jej prevádzku a odpojte ju od zdroja elektrickej energie dovtedy, kým ju 
neopraví skúsený pracovník autorizovaného servisu.
Je nebezpečné, aby sa ktokoľvek iný než oprávnená osoba pokúšal o akúkoľvek opravu prístroja.

3.2 Inštalácia
Iba kvalifi kovaná osoba môže v  súlade s  poskytnutými inštrukciami inštalovať spotrebič. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu, ktorá môže zraniť osoby, zvieratá alebo poškodiť majetok.

Dôležité: 
– Pred akýmikoľvek úpravami a údržbou prístroja musí byť vždy odpojený prívodný kábel elektrickej 

energie.
– Vzdušné potrubie sa používa na ventiláciu.
– Zdroj striedavého prúdu by mal mať napätie 220 – 240 V, frekvenciu 50/60 Hz, najmenej 

16 A elektrickú poistku alebo aspoň 16 A istič.

3.3 Inštalácia vstavanej rúry
Ak umiestnite rúru do skrinky, jej materiál by mal byť izolovaný a medzi okrajom skrinky a rúrou by mal byť 
prieduch s plochou min. 500 cm2 určený na ventiláciu.
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Na upevnenie rúry ku skrinke otvorte dvere rúry, vložte štyri skrutky určené do dreva do štyroch dier v rohoch 
a upevnite ich.
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POZNÁMKA:
inštalácia a manipulácia – nepoužívajte držadlo na dverách na zdvíhanie.

Dosky priľahlých skriniek musia byť vyrobené z teplovzdorných materiálov. Obzvlášť dyhovaný nábytok musí 
byť zlepený pomocou lepidla, ktoré je schopné odolať teplotám až do 100 °C.
V  spotrebiči spĺňajúcom aktuálne bezpečnostné štandardy nesmie byť po inštalácii možné dotýkať sa 
elektrických súčastí.
Všetky súčasti, ktoré zaisťujú bezpečný chod spotrebiča, musí byť možné odstrániť len s použitím základných 
nástrojov.
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ČASŤ 4:  ZAPOJENIE SPOTREBIČA

4.1  Pripojenie prívodného kábla k spotrebiču
Tieto rúry vybavené trojpólovým prívodným káblom sú určené na  prevádzku na striedavý prúd. Vodič 
na uzemnenie spotrebiča je žlto-zelený.
Otvorenie prístrojovej dosky:
• Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na bočných stranách krytu prístrojovej dosky.
• Otvorte prístrojovú dosku potiahnutím krytu. Inštaláciu kábla vykonáte nasledovne:
• Vyberte svorku držiacu drôty a tiež tri kontaktné skrutky
• Pripevnite vodiče pod hlavy skrutiek pomocou nasledujúceho farebného rozloženia: modrý (N), hnedý (L), 

žlto-zelený.
• Svorkou pripevnite prívodný kábel a zavrite kryt prístrojovej dosky.
• Zdroj striedavého prúdu by mal mať napätie 220 – 240 V, frekvenciu 50 Hz, najmenej 16 A  elektrickú 

poistku alebo aspoň 16 A istič.

4.2  Pripojenie prívodného kábla do siete
Nainštalujte štandardizovanú zásuvku zodpovedajúcu zaťaženiu uvedenom na štítku prístroja. Pri napojení 
prívodného kábla priamo do siete nainštalujte medzi spotrebič a elektrickú sieť dvojpólový istič. Ten by mal byť 
prispôsobený predpokladanému zaťaženiu a mal by byť v súlade s aktuálne platnými zákonmi (uzemňovací 
vodič by ističom nemal byť prerušený).
Prívodný kábel by mal byť umiestnený tak, aby nemohol po celej svojej dĺžke dosiahnuť teplotu vyššiu než 
50 °C, alebo by mal byť chránený vhodnou izoláciou.

Pred pripojením overte:
• Elektrická bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba vtedy, ak je správne uzemnený a  v  súlade 

s nariadením o elektrickej bezpečnosti. Vždy sa uistite, či je uzemnenie účinné. Ak máte akékoľvek pochyby, 
privolajte kvalifi kovaného technika, aby prístroj skontroloval. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť 
za následky vzniknuté nesprávnym uzemnením spotrebiča.

• Pred pripojením spotrebiča do siete sa uistite, či požiadavky prístroja na elektrickú sieť (uvedené na 
prístroji alebo obale) zodpovedajú vlastnostiam siete vo vašej domácnosti.

• Skontrolujte, či elektrická sieť a  zásuvky disponujú dostatočným výkonom na  pokrytie maximálnych 
požiadaviek spotrebiča, ktoré sú vyznačené na informačnom štítku. Pri akýchkoľvek pochybách privolajte 
kvalifi kovaného technika.

Ak nie sú zástrčka prístroja a zásuvka kompatibilné, požiadajte kvalifi kovaného technika o výmenu zásuvky 
za vhodný typ. Ten by mal zároveň zaistiť, aby káble v zásuvke boli schopné absorbovať energiu vyžadovanú 
spotrebičom. Používanie adaptérov, rozvodiek a  redukcií sa neodporúča. Ak je ich použitie nevyhnutné, 
používajte výhradne adaptéry a redukcie v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými pravidlami. Nikdy v týchto 
prípadoch nepresahujte maximálne hodnoty prúdu a  výkonu uvedené na týchto zariadeniach. Zásuvka 
a zástrčka musia byť ľahko dosiahnuteľné.
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ČASŤ 5: POUŽITIE VAŠEJ RÚRY

5.1 Pri prvom použití vášho spotrebiča vám odporúčame nastaviť termostat na najvyššiu teplotu a nechať rúru 
zatvorenú približne 30 minút. Potom otvorte dvierka a nechajte miestnosť vyvetrať. Zápach vzniknutý pri 
tomto prvom použití je spôsobený odparovaním látok slúžiacich na ochranu rúry počas uskladnenia.

5.2  Umiestnite pekáč na tuk do spodnej priehradky rúry, aby ste zabránili odkvapkávaniu omáčky a tuku na 
dno rúry pri grilovaní alebo používaní grilovacej ihly (dostupné iba pre vybrané modely). Pri všetkých 
ostatných typoch pečenia zásadne nepoužívajte spodnú priehradku ani neodkladajte žiadne predmety 
na dno rúry, ak je v prevádzke. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltu. Riad (taniere, alobal a pod.) ukladajte 
vždy na rošt, ktorý sa dodáva spolu so spotrebičom, vložený do drážok po stranách rúry.

5.3 Po príprave jedla obsahujúceho cukor a  soľ očistite ihneď vnútro rúry, inak dôjde k  ich prichyteniu 
k povrchu.

5.4 Pekáč môžete umiestniť do drážok po stranách rúry. Plátky chleba môžete položiť priamo na rošt v tretej 
drážke zospodu. Malú panvičku s jedlom môžete takisto umiestniť na rošt.

5.5 Používajte panvicu určenú na pečenie jedla pri vysokých teplotách, napríklad mäsa, hydiny, rýb a ďalších. 
Ak používate tak panvicu, ako aj gril, položte ju na pekáč.
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ČASŤ 6: NÁKRES PRÍSTROJA

                                    

                                    

                    
                                    

                                            

1. Ovládací panel
2. Tesnenie dverí
3. Gril
4. Plech na pečenie
5. Dvierka
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2

3

4

5
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ČASŤ 7: POPIS PREDNÉHO OVLÁDACIEHO PANELU

 

  Tlačidlo pohotovostného režimu (vypínač)

  Nastavenie času pečenia (čas pečenia, časovač) 

  Úprava funkcií (teplota)

  Nastavenie hodín (prechod do pohotovostného režimu)

 Detská zámka

  Navýšenie hodnoty parametra (funkcia, čas, teplota)

  Zníženie hodnoty parametra (funkcia, čas, teplota)

  Štart/Pauza

Popis funkcií
 Teplý vzduch

  Viacnásobné pečenie 
(horný a spodný ohrev + teplý vzduch)

  Spodný ohrev + teplý vzduch

  Mrazené potraviny 
(horný a spodný ohrev + ventilátor)

  Horný ohrev + ventilátor

 
  Konvenčný ohrev 

(horný a spodný ohrev)

  Horný ohrev

   Rozmrazovanie

  Hodiny

 Detská zámka

  Čas pečenia

 Odložený čas

  Rozohrievanie

 Dosiahnutá teplota
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ČASŤ 8: PROGRAMY A FUNKCIE

8.1 Nastavenie hodín

Pri prvom použití bliká na obrazovke nápis „0:00“, čím ste vyzývaní na nastavenie času. Symbol hodín „  “

 vždy svieti. Stlačte tlačidlo „ “ alebo „  “ na zvýšenie alebo zníženie počtu hodín. Po nastavení hodín 

stlačte „  “ na  nastavenie minút. Stlačte „ “ alebo „  “ na zvýšenie alebo zníženie počtu minút 

a stlačte „   “ na potvrdenie súčasného času.

8.2  Nastavenie aktuálneho času

Podržaním tlačidla „   “ na 3 sekundy sa môžete vrátiť k nastaveniu času.

Rozsah hodín: 0:00 – 23:59.

POZNÁMKA:
Po nastavení funkcií ponechajte spotrebič v  pokoji, sám po 5 minútach prejde do pohotovostného 
režimu.

8.3  Výber funkcií rúry

–   V pohotovostnom režime podržte 1 sekundu tlačidlo „  “ na prechod do ponuky funkcií. Tlačidlami „

“ a „  “ potom vyberiete požadované funkcie, ikony „  “, „ “ sa rozsvietia a na obrazovke 

budú uvedené údaje 30:00 a 180 °C.

–   Stlačením tlačidla „  “ prejdete k voľbe času pečenia, ktorý následne navýšite alebo znížite stlačením „

“ a „  “ (maximálna hodnota je 89 minút a 59 sekúnd).

–   Ak chcete využiť funkciu odloženého štartu, stlačte znovu tlačidlo „  “ a  symbol „ “ sa rozsvieti. 

Ďalšie informácie o nastavení časovača nájdete v časti 8.4  „Nastavenie časovača“.

–   Stlačte „  “ na nastavenie teploty, tlačidlami „ “ a „  “ potom navýšite alebo znížite požadovanú 

hodnotu.

–   Stlačením tlačidla „  “ spustíte pečenie.

POZNÁMKA:

Odloženým štartom sa myslí čas spustenia programu. Napríklad, ak je práve 10:00 a vy si prajete, aby 

rúra začala piecť po dvoch hodinách, nastavte na prístroji časovač na 12:00. Tlačidlom „  “ potvrdíte 

svoju voľbu.
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8.4  Nastavenie časovača

Ak stlačíte „  “ na nastavenie časovača, príslušný indikátor „ “ sa rozsvieti. Obrazovka automaticky 

zobrazuje aktuálny čas. Stlačením tlačidiel „ “ a „  “ nastavíte hodiny. Opakovaným stlačením „  “ 

prejdete k nastaveniu minút, ktoré takisto vykonáte pomocou „ “ a „  “.

Stlačením „  “ potvrdíte nastavenie časovača. Po ďalšom stlačení „  “ začne spotrebič pracovať.

Ak je spotrebič v pohotovostnom režime, na obrazovke sa striedavo zobrazujú informácie o časovači a aktuálny 

čas.

Podržaním tlačidla „  “ na jednu sekundu zrušíte vybranú funkciu.

8.5  Pozastavenie v priebehu pečenia
Prerušenie pečenia a zmena parametrov

• Stlačením tlačidla štart/pauza „  “ v priebehu pečenia dôjde k jeho prerušeniu. V tejto chvíli je možné 

upraviť nastavenie času pečenia aj teploty.

• Stlačením tlačidla pohotovostného režimu „  “ vstúpite do ponuky výberu funkcií.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času pečenia „  “, potom tlačidlami na navýšenie hodnoty parametra „ “ 

a zníženie hodnoty parametra „  “ nastavíte čas pečenia.

• Stlačením tlačidla úpravy funkcií „  “ prepnete do režimu nastavenia teploty.

• Stlačte „  “ na pokračovanie v pečení.

Ukončenie pečenia a zrušenie zvoleného programu

• Po skončení pečenia vydá elektronický bzučiak zvuk pripomínajúci kvapkanie a na obrazovke bliká nápis 

„End“. Päť minút sa tento zvuk ozýva každých 30 sekúnd za súčasného blikania nápisu „End“ na obrazovke. 

Po 5 minútach prejde prístroj sám do pohotovostného režimu.

  Takisto po stlačení tlačidla štart/pauza „  “ prejde prístroj do pohotovostného režimu.

• Ak pri nastavovaní programu alebo za chodu prístroja podržíte tlačidlo pohotovostného režimu 

„  “ na 1 sekundu, prestane prístroj pracovať a prejde do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením 

„  “ spotrebič vypnete (obrazovka signalizuje iba „  “).
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8.6  Demo režim

Ak je rúra v pohotovostnom režime, podržaním tlačidla pohotovostného režimu „  “ a tlačidla nastavenia „

 “ zobrazíte na obrazovke nápis „OFF SHO“ znamenajúci, že Demo režim nie je aktívny. Pomocou tlačidiel 

navýšenia hodnoty parametra „ “ a  zníženia hodnoty parametra „  “ aktivujete Demo režim („ON 

SHO“). Rovnakými tlačidlami „ “ a „  “ je potom možné túto funkciu znovu deaktivovať („OFF SHO“). 

Funkcia Demo režimu je vhodná hlavne pre predajcov a pri bežnom použití rúry by mala byť vypnutá („OFF 

SHO“). Nastavte funkciu podľa potreby a  následným stlačením tlačidla nastavenia „  “ sa vrátite späť do 

pohotovostného režimu.

8.7  Detská zámka

Uzamknutie: 

V aktívnom stave prístroja stlačte na 3 sekundy tlačidlo „  “. Ozve sa dlhé pípnutie, ktoré znamená, že bol 

prístroj uvedený do stavu detskej zámky, a  rozsvieti sa indikátor „  “. Pri snahe o  použitie zamknutého 

prístroja sa na displeji na 3 sekundy objaví nápis „Block“ a následne sa prístroj vráti do pôvodného stavu.

Odomknutie: 

Ak je prístroj uzamknutý, po stlačení tlačidla „  “ na 3 sekundy sa ozve pípnutie. Obrazovka začne ukazovať 

aktuálny čas a symbol „  “ prestane svietiť.

8.8  Ochladzovací ventilátor
Spotrebič je vybavený chladiacim systémom, ktorý sa spúšťa spolu so začiatkom ľubovoľnej funkcie pečenia. 
Chladenie začína po dosiahnutí nastavenej teploty. Prevádzka ventilátorov vyvoláva vzdušné prúdenie, ktoré 
ústi nad dvierkami a ktoré môže pokračovať aj chvíľu po vypnutí spotrebiča.

POZNÁMKA:
Hneď ako je teplota v rúre nižšia než 75 °C, ochladzovací ventilátor prestane pracovať.

8.9  Žiarovka
Žiarovka v rúre vždy svieti, ak je rúra v prevádzke (okrem pauzy).
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ČASŤ 9: FUNKCIE RÚRY

9.1  Teplý vzduch „  “ 1 056 – 1 257 W
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a  maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Zadné ohrievacie 
teleso a ventilátor sú v prevádzke na zaistenie rovnomerného prehriatia rúry. Tento režim je vhodný na pečenie 
delikátnych jedál ako veterníkov, sušienok a piškótových tort a pod.

9.2   Režim viacnásobného pečenia (horný a spodný ohrev s ventilátorom) 
„ “ 2 246 – 2 673 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné, spodné aj zadné 
ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú striedavo zapnuté. Keďže je teplo v rúre nemenné a rovnomerné, 
prepečie vzduch potraviny rovnomerne po celom ich povrchu. Jedlo teda môžete umiestniť do ľubovoľnej 
výšky v  rúre. Tento režim je vhodný na pečenie chleba aj  iných potravín vyžadujúcich dlhý čas prípravy, 
napríklad lazaní, panettone, kurčaťa, zemiakov a  iných. Tento režim navyše tlmí teplotu, čím bráni strate 
šťavnatosti a  opekané mäso je vďaka tomu krehkejšie. Tento režim je obzvlášť vhodný na prípravu rýb. Pridajte 
správne množstvo korenia na zaistenie dokonalej chuti ryby.

9.3  Režim pizza „  “ 1 880 – 2 237 W
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a  maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Spodné aj  zadné 
ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú zapnuté. Kombinácia týchto funkcií dokáže rýchlo zahriať rúru 
pomocou veľkého množstva energie. Pri udržiavaní teploty sú spodné a zadné ohrievacie telesá v prevádzke 
striedavo. Režim pizze je vhodný pre potraviny vyžadujúce vysoké teploty pečenia, napríklad na pizzu alebo 
veľké kusy pečeného mäsa.

9.4  Režim „Mrazené potraviny“ „  “ 2 246 – 2 673 W 
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné, spodné aj zadné 
ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú striedavo zapnuté, čím je zaistené rovnomerné prehriatie vnútra 
rúry. Tento režim je obzvlášť vhodný na rýchle pečenie predpripravených jedál (keďže nevyžaduje predhriatie), 
napríklad pre mrazené alebo predvarené potraviny, podobne ako pre doma uvarené jedlá.

9.5  Horný ohrev s ventilátorom „  “ 1 442 – 1 693 W
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a  maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Zapnuté je horné 
ohrievacie teleso a  ventilátor. Kombinácia týchto funkcií prehrieva rúru pomocou prúdenia vzduchu, ktoré 
napomáha potlačiť efekt jednosmerného zahrievania. Cieľom je zabrániť spáleniu jedla zhora a  docieliť 
prepečenie jedla vnútri. Tento režim je vhodný na  prípravu kebabu, klobás, rebierok, jahňacej kotlety 
a podobných. Tento režim na svoju činnosť vyžaduje zatvorené dvierka.
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9.6  Konvenčný ohrev (horný a spodný) „  “ 2 246 – 2 673 W
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné a dolné ohrievacie 
telesá sú zapnuté. Toto je základný, bežný typ funkcie rúry, ktorý bol zdokonalený v oblasti distribúcie tepla 
a zníženia spotreby energie. Tento typ pečenia je stále bezkonkurenčný, ak chcete pripravovať jedlá vyrobené 
z viacerých surovín, napríklad kapustu s rebierkami, tresku na španielsky spôsob, jemné teľacie s ryžou a pod. 
Dokonalé výsledky dosiahnete aj pri príprave jedál z hovädzieho mäsa (dusené hovädzie, guláš, zverina, šunka 
atď.), ktoré vyžadujú pomalé pečenie a podlievanie. Obojstranný ohrev je najlepší aj na pečenie tort, ovocia 
alebo pečenie v  krytých nádobách určených do rúry. Pri používaní tohto režimu používajte vždy iba jeden 
plech alebo panvicu, inak bude pečenie nerovnomerné. Používaním rôznej výšky na uchytenie plechu alebo 
roštu môžete ovplyvniť množstvo tepla, ktoré prúdi zhora a zdola na dané jedlo. V hornej priehradke bude 
jedlo prepečené viac zhora, v spodnej naopak zdola.

9.7  Horný ohrev „  “ 1 400 – 1 668 W
Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Vďaka tomuto typu 
prípravy bude vaše jedlo chrumkavé na povrchu a  mäkké vnútri. Odporúčame ho na prípravu jedál, ktoré 
vyžadujú vysokú teplotu na povrchu, napríklad na steaky, teľacie, hamburgery a pod.

9.8  Rozmrazovanie „  “ 1 056 – 1 257 W
Ventilátor v  spodnej časti rúry zaisťuje prúdenie vzduchu s  izbovou teplotou okolo jedla. Táto funkcia sa 
odporúča na rozmrazovanie všetkých typov jedál, obzvlášť pre tie z nich, ktoré nevyžadujú teplo, napríklad 
zmrzlinové tortičky, smotanové a pudingové dezerty a ovocné torty. Pri použití ventilátora sa čas rozmrazovania 
zmenší približne na polovicu. Pri rozmrazovaní mäsa, rýb a chleba je možné tento proces urýchliť využitím 
režimu pečenia s nastavením teploty medzi 45 °C a 75 °C.
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ČASŤ 10: ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením vašej rúry alebo vykonávaním údržby odpojte prívod elektrickej energie. Na predĺženie 
životnosti vašej rúry je potrebné jej pravidelné čistenie s ohľadom na nasledujúce:
Smaltované alebo antikorové časti by sa mali umývať vlažnou vodou bez použitia akýchkoľvek drsných čistidiel 
alebo žieravých roztokov, ktoré by ich mohli poškodiť. Na antikorových častiach sa môžu objaviť škvrny. Ak 
je ťažké tieto škvrny odstrániť, použite špeciálne prípravky dostupné na trhu. Po čistení je vhodné povrch 
dôkladne opláchnuť a vysušiť.
• Vnútro rúry by sa malo v ideálnom prípade čistiť ihneď po použití, kým je stále teplé, pomocou čistiacich 

prostriedkov určených na čistenie za tepla. Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich prostriedkov (napríklad 
čistiacich práškov a pod.), drsných hubiek na riad a kyselín (ako sú odstraňovače vodného kameňa), keďže 
môžu poškodiť smaltované povrchy. Ak sú mastné škvrny a nečistoty obzvlášť ťažko odstrániteľné, použite 
špeciálne produkty na čistenie rúr a dodržiavajte pokyny na ich balení. Nikdy nepoužívajte parný čistič na 
čistenie vnútra spotrebiča.

• Nikdy nevykladajte dno rúry alobalom, pretože by následná akumulácia tepla mohla znehodnotiť pečenie 
alebo dokonca poškodiť smalt.

• Sklenenú výplň dvierok čistite jemnými prostriedkami a hubkami a vysušujte pomocou mäkkej handričky.

10.1 Ako odstrániť dvierka rúry
Na dôkladnejšie čistenie je možné odstrániť dvierka rúry.

 
 

Postupujte nasledovne:
1. Celkom otvorte dvierka.
2. Zdvihnite a otočte malé páčky na oboch pántoch.
3. Uchopte dvere po stranách a privrite (nie celkom) pomaly dvierka.
4. Potiahnite dvierka k sebe a vyberte ich z ich miesta.
Dvierka pripevníte vykonaním zmieneného postupu v prevrátenom poradí.

10.2 Výmena žiarovky v rúre
1. Odpojte rúru od elektrickej energie prostredníctvom vypínača slúžiaceho 

na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti alebo rúru odpojte od zásuvky.
2. Odstráňte sklenený kryt držiaka žiarovky.
3. Vyberte žiarovku a  nahraďte ju žiarovkou odolnou voči vysokým teplotám 

(300 °C) s nasledujúcimi vlastnosťami.
 • Napätie: 220 – 240 V
 • Výkon: 25 W
 • Typ: E14
4. Vráťte na svoje miesto sklenený kryt a znovu pripojte rúru k zdroju elektrickej 

energie.
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ČASŤ 11: TECHNICKÉ PARAMETRE

Objem 43 l

Napätie (V) 220 – 240

Frekvencia (Hz) 50/60

Istič (A) 16

Výkon (W) 2 246 – 2 673

Rozmery produktu – s držadlom (mm) 594 × 455 × 580

Rozmery balenia (mm) 675 × 525 × 675 

Hrubá/čistá hmotnosť (kg) 34,5/30,5

POZNÁMKA:
1. Rozmery produktu sú približné, v poradí šírka, výška, hĺbka. 
2. Rozmery balenia udávajú najväčšie rozmery škatule.
3. Fyzické parametre sa môžu líšiť od štítku, pretože naše produkty neustále vyvíjame, preto sa o ich 

reálnych rozmeroch uistite.
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ČASŤ 12: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Značka Philco:  

Značka Philco

Identifi kačná značka modelu PKO 451 IF

Index energetickej účinnosti* 82,2

Trieda energetickej účinnosti A

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie** 0,70 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie*** 0,70 kWh/cyklus

Počet priestorov na pečenie 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem rúry**** 43 l

Typ rúry Vstavaná rúra

Brutto/netto hmotnosť (kg) 34,5/30,5 

V súlade s normou EN 60350-1

* (EEI priestoru na pečenie)
** v režime s prirodzenou konvenkciou (konvekčná tepelná funkcia)
*** v režime s nútenou konvenkciou vzduchu
**** Objem jednotlivých priestorov na pečenie

Ak sa chcete zbaviť produktu, urobte tak pomocou špecializovaných fi riem.
Spotrebič nevyhadzujte, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo iným nebezpečenstvám.
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ČASŤ 13: LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU

Keďže sú použité obalové materiály ekologicky prívetivé, recyklujte ich, prosím. Neodkladajte plastové obaly 
v blízkosti detí, aby ste predišli nebezpečenstvu vdýchnutia a zadusenia.
Nepotrebné produkty odovzdajte do zberného dvora alebo využite kontajnery na elektrické spotrebiče, vďaka 
čomu budú užitočné materiály recyklované a zníži sa ich rizikový vplyv na životné prostredie.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ 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 je v  súlade s  požiadavkami smerníc EÚ o  elektromagnetickej kompatibilite 
a elektrickej bezpečnosti.

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

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC
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