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Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, pro-
sím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
Inštalovať túto rúru smie iba elektrikár s príslušným oprávnením. Osoba, ktorá vykoná inštaláciu spotrebiča, je 
zodpovedná za dodržiavanie platných bezpečnostných odporúčaní a nariadení. 

Elektrická bezpečnosť 
Ak sa rúra poškodila počas prepravy, nezapájajte ju.
• Zapojiť spotrebič k zdroju napájania smie iba elektrikár s príslušným oprávnením.
• V prípade, že došlo k poruche alebo poškodeniu spotrebiča, nesnažte sa o jeho opravu.
• Opravovať smie iba kvalifi kovaný technický pracovník. Neoprávnený zásah do spotrebiča môže 

predstavovať značné bezpečnostné riziko. Ak došlo k poruche spotrebiča, kontaktujte servisné stredisko 
alebo vášho predajcu.

• Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí sa vymeniť za špeciálny typ kábla, ktorý je k dispozícii 
prostredníctvom výrobcu alebo autorizovaného predajcu.

• Elektrické káble by sa nemali dotýkať povrchu spotrebiča.
• Inštalujte medzi spotrebič a napájací okruh omnipolárny istič s minimálne 3 mm rozpínacím kontaktom. 

Veľkosť omnipolárneho ističa musí zodpovedať menovitej záťaži spotrebiča a  technickým parametrom 
elektrickej siete (istič nesmie zasahovať do uzemňovacieho vodiča).

• Typový štítok sa nachádza na pravej strane dvierok.
• Počas opráv a čistenia by mal byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri pripájaní ďalších elektrických zariadení do zásuviek v blízkosti rúry.

VAROVANIE:
Pred výmenou osvetlenia odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom. Počas prevádzky rúry môže byť jej vonkajší povrch veľmi horúci. 

Bezpečnosť prevádzky 
• Rúra je navrhnutá výhradne na použitie v domácnosti.
• Počas prevádzky rúry sa jej vnútorné súčasti zahrejú dostatočne na to, aby na dotyk spôsobili popálenie. 

Nedotýkajte sa ohrievacích telies a ďalších vnútorných súčastí rúry dovtedy, kým celkom nevychladnú.
• Nevkladajte do rúry za žiadnych okolností horľavé materiály.
• V prípade, že je rúra v prevádzke dlhší čas pri vysokej teplote, stane sa jej vonkajší povrch veľmi horúcim.
• V priebehu pečenia otvárajte dvierka opatrne, keďže z vnútra rúry môže uniknúť horúci vzduch alebo para.
• V prípade, že sa v rúre pečú pokrmy obsahujúce alkohol, môžu sa následkom vysokých teplôt uniknuté 

výpary alkoholu po kontakte s horúcimi súčasťami rúry vznietiť.
• V záujme zvýšenej opatrnosti nepoužívajte na čistenie rúry tlakové alebo parné čističe.
• Zmrazené polotovary, ako napríklad pizzu, pečte na rošte. Ak by ste použili plech na pečenie, mohlo by 

následkom veľkého rozdielu teplôt dôjsť k jeho deformácii.
• Nepolievajte spodnú časť rúry vodou, ak je horúca. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltovaného povrchu.
• Dvierka rúry musia byť počas pečenia zatvorené.
• Nepokrývajte dno rúry alobalom a neklaďte naň plechy ani iné nádoby. Takéto predmety udržiavajú teplo, 

ktoré by mohlo poškodiť smaltovaný povrch rúry a viesť k nedostatočnému výkonu pečenia. 
• Ovocné šťavy môžu na smaltovanom povrchu rúry zanechať neodstrániteľné škvrny. Pri pečení ovocných 

koláčov tak použite dostatočne hlboký pekáč. 
• Neodkladajte žiadne predmety na otvorené dvierka rúry.
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• Deťom a  osobám s obmedzenou pohyblivosťou pri obsluhe spotrebiča v  rámci zaistenia bezpečného 
používania spotrebiča asistujte.

• Pred výmenou osvetlenia odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom.

• Ak nedôjde k zadaniu času pečenia, rúra sa automaticky vypne po čase uvedenom nižšie. 

Bezpečnosť detí
• Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali bez neustáleho dozoru nachádzať v blízkosti spotrebiča.
• Deti vo veku od 3 do 8 let smú zapínať a vypínať spotrebič iba za predpokladu, že bol spotrebič korektne 

nainštalovaný v bežných prevádzkových podmienkach, a v prípade, že boli náležite poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a  sú pod bedlivým dozorom. Deti v  tomto veku by v žiadnom prípade nemali 
spotrebič zapájať, regulovať teplotu alebo ho čistiť.

VAROVANIE:
Niektoré súčasti spotrebiča môžu byť počas prevádzky veľmi horúce a spôsobiť popálenie. Zvýšená po-
zornosť je na mieste predovšetkým v prípade, že sa v okolí nachádzajú deti a osoby s obmedzenou po-
hyblivosťou. 

• Spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov, osoby so zníženými motorickými, senzorickými alebo 
mentálnymi schopnosťami a ďalej osoby s nedostatočnými skúsenosťami v prípade, že sú pod dohľadom 
kompetentnej osoby alebo ak boli poučené o bezpečnom používaním spotrebiča a uvedomujú si všetky 
riziká. 

• Zabráňte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
• 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 takejto 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.

VAROVANIE:
Počas prevádzky rúry môže byť jej vonkajší povrch veľmi horúci. Udržiavajte deti mimo dosahu spotre-
biča.

VAROVANIE:
Pred výmenou osvetlenia odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom.

• Rošty a plechy vnútri rúry premiestňujte iba v prípade, že je rúra dostatočne chladná. Ak je premiestnenie 
roštu nutné počas prevádzky rúry, používajte lapky a  uistite sa, že neprídu do kontaktu s  ohrievacími 
telesami.

• Vždy používajte suché lapky. Vlhké lapky by po kontakte s horúcimi predmetmi mohli spôsobiť poranenie 
vzniknutou parou. Uistite sa, že lapky neprídu do kontaktu s ohrievacími telesami. Nepoužívajte uteráky 
a iné hrubé tkaniny.
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• Dávajte pri používaní spotrebiča pozor na voľné odevy a  šperky. Voľne rozpustené, dlhé vlasy, voľné 
odevy či doplnky, ako sú kravaty, šály alebo prívesky, môžu pri používaní rúry prekážať a predstavovať 
nebezpečenstvo.

• Hneď ako budú deti dostatočne veľké na používanie spotrebiča, je právnou zodpovednosťou rodičov 
(alebo zákonných zástupcov) deti príslušne poučiť o bezpečnom používaní spotrebiča.

• Nedovoľte nikomu opierať sa, stavať, sadať alebo ukladať cudzie predmety na žiadnu súčasť spotrebiča, 
najmä jeho dvierka. Okrem poškodenia spotrebiča hrozí aj jeho prevrhnutie a  pád, ktorý by mohol 
spôsobiť vážne zranenia.

VAROVANIE:
Počas prevádzky spotrebiča môžu byť jeho vonkajší povrch a  iné dosiahnuteľné súčasti veľmi horúce. 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nedovoľte deťom mladším ako 8 rokov používať spotrebič bez dozoru do-
spelej osoby. Deti a zvieratá by sa nemali v okolí zapnutého spotrebiča pohybovať bez dozoru. Nikdy im 
nedovoľte sa hrať v bezprostrednej blízkosti spotrebiča. 

Bezpečnosť pri čistení
VAROVANIE:
• Predmety, ktoré by mohli priťahovať pozornosť detí, neukladajte do spotrebiča alebo do úložného 

priestoru nad spotrebičom. Deti by sa mohli pri lezení na spotrebič vážne zraniť.
• Nečistite spotrebič, ak je stále horúci. Niektoré čistiace prostriedky produkujú pri styku s horúcim 

povrchom škodlivé výpary. Mokré handry alebo hubky môžu spôsobiť popálenie pri styku s horúcim 
povrchom.

Vonkajší povrch rúry 
• Na čistenie vnútorných aj vonkajších povrchov rúry používajte handru a šetrný čistiaci prostriedok na to 

určený.
• Rúru vyčistite do sucha pomocou papierových obrúskov alebo suchej utierky.
• Nepoužívajte na čistenie drôtenky, žieraviny a abrazívne čistiace prostriedky.

Povrchy z nehrdzavejúcej ocele 
• Nepoužívajte na čistenie bavlnené handry, drôtenky a abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť 

antikorové plochy spotrebiča.

Hliníkový panel 
• Očistite panel pomocou mäkkej handry alebo utierky z  mikrovlákien a  šetrného prostriedku určeného 

na umývanie okien.

VAROVANIE:
Pred čistením sa uistite, že rúra vychladla.

Vnútorný povrch rúry 
• Nečistite tesnenie dvierok ručne.
• Nepoužívajte na čistenie drôtenky alebo kuchynské hubky.
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• Aby ste predišli poškodeniu smaltovaných povrchov interiéru, používajte výhradne komerčne dostupné 
prípravky určené na čistenie rúr.

• Rovnaký čistiaci prípravok použite aj na odstránenie odolnej špiny.

Sklenená výplň dvierok
Dvierka rúry sú vyplnené štyrmi vrstvami skla umiestnenými naproti sebe. Vnútornú a prostrednú vrstvu je 
možné pri čistení demontovať.

VAROVANIE: 
• Zakaždým, keď oddelíte dvierka od rúry, ponechajte závesy vyklopené smerom von. 
• Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré, kovové škrabky na  čistenie skla na dverách 

rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže viesť až k roztriešteniu skla. 
• Demontáž niektorej zo súčastí dvierok (napr. sklenené výplne) bez predchádzajúceho oddelenia 

dvierok od rúry môže spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE:
Sklo sa môže pôsobením príliš veľkej sily rozbiť, predovšetkým na okrajoch prednej vrstvy.

Príslušenstvo
Všetko príslušenstvo, ako sú pekáče a rošty, umyte po každom použití a vysušte papierovými obrúskami. V prí-
pade potreby je možné príslušenstvo namočiť na cca 30 minút do mydlovej vody.

Vnútorná smaltovaná vrstva
Vyberateľné vnútro rúry je potiahnuté tmavosivou smaltovanou vrstvou, ktorá sa môže v priebehu používania 
rúry zanášať olejom a tukom. Tieto usadeniny je možné zlikvidovať teplotami nad 200 °C, napr. počas pečenia. 
Čím vyššia teplota, tým rýchlejšie sa vrstva tuku odparí. Po každom takom pečení je vhodné očistiť rúru aj všet-
ko použité príslušenstvo. V opačnom prípade pečenie spôsobí, že sa usadený tuk ešte viac pripečie k povrchu 
a jeho odstránenie bude ťažšie, v extrémnych prípadoch dokonca nemožné.

Ručné čistenie
Pred čistením sa uistite, že rúra vychladla. 

• Vnútorný smaltovaný povrch čistite šetrným čistiacim prostriedkom rozpusteným v teplej vode nanášaným 
jemnou, nylonovou kefkou.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky, oceľové vlny, nože alebo iné nástroje, ktoré 
by poškodili smaltovaný povrch. Nepoužívajte sprejové čističe rúr, keďže obsahujú chemikálie poškodzujúce 
smaltovaný povrch.

Čistenie pomocou vysokých teplôt 
Pred čistením vyberateľnej smaltovanej vrstvy pomocou vysokých teplôt sa uistite, že boli všetky vnútorné 
súčasti rúry vyčistené podľa vyššie popísaných inštrukcií. V opačnom prípade vysoké teploty spôsobia, že sa 
usadený tuk ešte viac pripečie k povrchu a jeho odstránenie bude ťažšie, v extrémnych prípadoch dokonca 
nemožné.
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Ak je po ručnom čistení rúra stále znečistená, vysoké teploty pomôžu znečistenie spôsobené usadeným ole-
jom či tukom odstrániť.
Majte však na pamäti, že znečistenie spôsobené korením, šťavami alebo podobnými látkami týmto spôsobom 
odstrániť nie je možné. Takéto druhy znečistenia je potrebné odstrániť ručne, pomocou šetrného čistiaceho 
prostriedku aplikovaného jemnou kefkou. 

• Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
• Nastavte režim na konvenčný ohrev. 
• Nastavte teplotu na 250 °C.
• Nechajte rúru v prevádzke cca 1 hodinu. Presný čas závisí od miery znečistenia.

Odporúčame nastaviť automatické vypnutie rúry pomocou funkcie nastavenia času pečenia pre prípad, že 
by ste na zapnutú rúru zabudli. Usadená vrstva tuku sa postupne vyparí s každým použitím rúry pri vysokej 
teplote. 
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ČASŤ 2: INŠTALÁCIA RÚRY
Inštalovať túto rúru smie iba elektrikár s príslušným oprávnením.
Rúra sa musí inštalovať podľa inštrukcií v dodanom návode.
Po inštalácii odstráňte z dvierok ochrannú fóliu.

Bezpečnostné inštrukcie pre inštaláciu
Inštalácia musí zaistiť ochranu pred vystavením súčastí pod prúdom.

Inštalácia vstavaných rúr 
Pre správnu funkciu vstavanej rúry je v prvom rade nutné, aby otvor v kuchynskej linke disponoval požadova-
nými rozmermi. Diagram nižšie popisuje potrebné rozmery pre inštaláciu pod pracovnú dosku aj do nástennej 
linky.
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POZNÁMKA:
Inštalácia v zhode s vyhlásením o spotrebe 
Aby bolo zaistené adekvátne odvetrávanie, je potrebné zadný panel linky odstrániť. Odporúčame rúru 
podložiť dvoma drevenými lištami. Ak rúru umiestnite na celkom rovný povrch, musí sa dodržať mini-
málna veľkosť medzery aspoň 45 × 560 mm.
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45 mm

560 mm

Bočné strany výklenku v linke musia byť odolné voči teplu. Kuchynské linky z dyhy musia byť zlepené lepidlom, 
ktoré vydrží teploty presahujúce 100 °C. 
V rámci zhody s platnými bezpečnostnými štandardmi nesmú byť po dokončení inštalácie prístupné žiadne 
súčasti rúry pod napätím.
Všetky súčasti zaisťujúce bezpečnú prevádzku rúry musia byť odstrániteľné pomocou jednoduchého náradia.
Na upevnenie spotrebiča do kuchynskej linky otvorte dvierka a  vsuňte 4 drevené skrutky do príslušných 4 
otvorov umiestnených po okraji rámu rúry.

Zapojenie do elektrickej siete
Zapojenie spotrebiča do elektrickej siete musí byť vykonané výhradne skúseným elektrikárom, a to v súlade 
s údajmi uvedenými na typovom štítku a platnými právnymi predpismi o elektrickej bezpečnosti.
V prípade pripojenia kábla priamo do elektrického obvodu inštalujte medzi spotrebič a napájací okruh omni-
polárny istič s minimálne 3 mm rozpínacím kontaktom. 

POZNÁMKA:
Po pripojení spotrebiča do zásuvky dôjde k uvedeniu elektrických súčastí rúry do prevádzky. Elektrický 
kábel (H05VV-F, min. 1,1 m dlhý, 3 × 2,5 mm²) musí byť dostatočne dlhý na pripojenie rúry zabudovanej 
do kuchynskej linky. Otvorte zadný panel rúry na jeho spodnej strane (pomocou plochého skrutkovača) 
a pred pripojením vodičov do príslušných konektorov úplne uvoľnite pripájaciu skrutku a káblovú svorku. 

Uzemňovací vodič musí byť pripojený ku konektoru .
Ak je rúra pripojená k napájaniu pomocou štandardnej zásuvky, musí byť po celý čas používania rúry ľahko 
dostupná. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nehody spôsobené neexistujúcim alebo nesprávnym uzem-
nením. 

1. Fáza
2. Nula - stredný vodič
3. Uzemňovací vodič

1.

2.

3.

Pripojenie rúry elektrickým káblom (H05VV-F, min. 1,1 m dlhý, 3 × 2,5 mm²)
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ČASŤ 3: SÚČASTI A FUNKCIE

Rúra 

1.

2.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

3.

1.

2.

3.
4.
5.

1. Ovládací panel
2. Horné ohrievacie telesá
3. Gril
4. Vyberateľná smaltovaná vrstva
5. Sklenené dvierka
6. Úroveň pozície 5
7. Úroveň pozície 4
8. Úroveň pozície 3
9. Úroveň pozície 2
10. Úroveň pozície 1

1. Dverná záklopka
2. Vstup na pripojenie teplotnej sondy
3. Postranná koľajnička
4. Spodné osvetlenie
5. Postranná koľajnička

POZNÁMKA:
Jednotlivé pozície pečenia sú očíslované zdola nahor.
Pozície 4 a 5 slúžia predovšetkým na grilovanie. 
Ak váhate, do ktorej pozície pokrm na  pečenie umiestniť, nahliadnite do inštrukcií v  tomto návode 
na použitie. 
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Ovládacie panely
Ovládací panel 1

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1.  Hlavný vypínač
2.  Tlačidlo na nastavenie teploty
3.  Displej
4.  Tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu
5.  Tlačidlo osvetlenia
6.  Tlačidlo na výber režimu 
7.  Tlačidlo na nastavenie času
8.  Tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou

Ovládací panel 2 
1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

1.  Tlačidlo na nastavenie teploty
2.  Displej
3.  Tlačidlo na nastavenie času
4.  Koliesko na výber časti rúry
5.  Tlačidlo na výber režimu
6.  Tlačidlo na prepínanie hornej a spodnej časti
7.  Koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu



SK – 12

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.   05/2016

Špeciálne funkcie
Súčasťou rúry sú nasledujúce špeciálne funkcie. 
• Rozdelenie rúry: Po vložení rozdeľovača do rúry je spotrebič schopný piecť v dvoch separátnych častiach, 

čo zvyšuje energetickú efektivitu spotrebiča aj pohodlnosť použitia. 
• Teplotná sonda (voliteľné príslušenstvo): Sondu je možné použiť iba v prípade, že rúra nie je rozdelená 

na viac častí. 

(použitie sondy teda nie je možné v nasledujúcich režimoch )

Teplotná sonda je určená na pripojenie do špeciálne určeného vstupu.

1.

2.

2. 1.  Vstup na pripojenie teplotnej sondy
2. Teplotná sonda

Ako nastaviť rúru pre pečenie pomocou teplotnej sondy
• Zapichnite sondu do mäsa.
• Zapojte zástrčku sondy do určeného vstupu vnútri rúry. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do 

vstupu. V opačnom prípade bude na displeji svietiť indikátor .
• Zatvorte dvierka rúry.
• Zapnite rúru ťuknutím na hlavný vypínač a potom zvoľte požadovaný režim pomocou tlačidiel na výber 

času, teploty alebo režimu.
• Ťuknite na tlačidlo na nastavenie teploty. Na ukazovateli sa zobrazí teplota rúry, ktorú môžete pomocou 

tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu meniť v rozsahu od 40 °C do 250 °C v krokoch po 5 °C.
• Ťuknite znova na tlačidlo na nastavenie teploty. Na ukazovateli sa zobrazí hodnota teploty pre sondu, 

ktorú môžete pomocou tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu meniť v rozsahu od 40 °C do 95 
°C v krokoch po 5 °C.

• Hneď ako vnútorná teplota mäsa dosiahne nastavenú hodnotu, dôjde k vypnutiu rúry aj teplotnej sondy. 
Na displeji bude indikovaný koniec pečenia a ozve sa pípnutie. 

Príslušenstvo
Súčasťou tejto rúry je nasledujúce príslušenstvo.

Rošt na grilovanie na umiestnenie pekáčov 
a grilovacích tácok.

Rošt na pečenie na priame umiestnenie 
pečeného pokrmu.
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Plech na pečenie koláčov či sušienok. Hlboký plech na pečenie alebo 
odkvapkávanie šťavy z mäsa.

Rozdeľovač na prípadné rozdelenie rúry na viac častí. Určený na vsunutie do 3. pozície. Na zadnej stene rúry 
sa nachádza snímač slúžiaci na detekciu vsunutia rozdeľovača. Vždy rozdeľovač zasúvajte až na doraz. Správne 
vsunutie rozdeľovača potvrdí dvojité pípnutie. Potom je možné rúru používať v rozdelenom režime. Dvojité 
pípnutie sa ozve aj po vysunutí rozdeľovača. 

Plech na pečenie a hlboký plech treba vsunúť do postranných koľajničiek správnou stranou.
Pri vyťahovaní hotových pokrmov z rúry dávajte pozor na horúci riad a povrchy rúry.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

1. Plech na pečenie
2. Hlboký plech
3. Úroveň pozície 5
4. Úroveň pozície 4
5. Úroveň pozície 3
6. Úroveň pozície 2
7. Úroveň pozície 1

Príklad
Pozícia 1: Hlboký plech
Pozícia 4: Plech na pečenie

Pri použití hlbokého plechu alebo plechu na pečenie na zachytávanie šťavy odkvapkávajúcej z pečených pokr-
mov sa uistite o ich správnom vsunutí do postranných koľajničiek. Ak by uvedené príslušenstvo prišlo do styku 
so smaltovaným povrchom dna rúry, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Všetky plechy a rošty na pozícii 1 by sa 
mali nachádzať aspoň 2 cm nad dnom rúry. 

UPOZORNENIE:
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktov sa môže vlastný spotrebič vrátane jeho príslušenstva 
líšiť od tohto návodu na použitie, ale funkcie a metódy použitia zostávajú rovnaké. Súčasti príslušenstva 
sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a výrobca si vyhradzuje právo na ich zmenu.
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Použitie príslušenstva 
Rozdeľovač, teplotná sonda, rošt na grilovanie, plech na pečenie a hlboký plech

Umiestnenie rozdeľovača
Rozdeľovač vsuňte vždy do 3. pozície rúry.

Umiestnenie teplotnej sondy
Sondu zapojte do určeného vstupu na pripojenie teplotnej sondy.

Umiestnenie roštu na grilovanie
Rošt na grilovanie môžete vložiť do ľubovoľnej pozície.

Umiestnenie plechu na pečenie a hlbokého plechu
Plech na pečenie vložte do pozície 4 a súčasne hlboký plech do pozície 1 

VAROVANIE:
V prípade, že chcete piecť iba v jednej polovici rúry alebo použiť iné nastavenie pre hornú a spodnú polo-
vicu rúry, je nutné použiť rozdeľovač.

Bezpečnostné automatické vypnutie
Ak nedôjde k nastaveniu času pečenia, rúra sa automaticky vypne po dvoch hodinách.
• Súčasťou elektrických obvodov rúry je teplotný bezpečnostný systém. Ak dôjde k  zahriatiu rúry na 

mimoriadne vysokú teplotu, systém odpojí obvod ohrievacích telies od zdroja napájania.

Ochladzovací ventilátor
Na chladenie vonkajšieho povrchu rúry sú niektoré modely vybavené ochladzovacím ventilátorom. Pri zahriatí 
povrchu rúry dôjde k automatickému zapnutiu ventilátora.
Počas prevádzky ventilátora bude z otvoru medzi dvierkami rúry a ovládacím panelom prúdiť vzduch.

POZNÁMKA: 
Ochladzovací ventilátor zostane v prevádzke aj po dokončení pečenia, aby došlo k dostatočnému schla-
deniu rúry. 
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ČASŤ 4: PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nastavenie času
Nastavenie času (na rúrach s ovládacím panelom 1)

Po zapojení rúry do zásuvky sa displej ovládacieho panela rozsvieti a zobrazí sa na ňom hodnota 0:00. Rúru nie 
je možné používať bez nastavenia času.
Príklad: Na nastavenie času 1:30.
1. Po zapojení spotrebiča do zásuvky bude blikať číslica na nastavenie hodiny.
2. Na nastavenie hodiny použite tlačidlá („+“ alebo „-“).
3. Stlačte tlačidlo na nastavenie času . Na displeji sa rozbliká „ :00“. 
4. Na nastavenie minút použite tlačidlá („+“ alebo „-“). 
5. Stlačte tlačidlo na nastavenie času  alebo vyčkajte cca 5 sekúnd. Hodnota „:30“ prestane blikať. Na 

displeji sa zobrazí nastavený čas. Nastavenie bolo úspešne dokončené a spotrebič je pripravený na použitie. 

Nastavenie času (na rúrach s ovládacím panelom 2)

1. Po zapojení rúry do zásuvky sa displej ovládacieho panelu rozsvieti a zobrazí sa na ňom hodnota 0:00, 
ktorá začne blikať. Rúru nie je možné používať bez nastavenia času. 1 „0: “ sa zobrazí po zapojení spotrebiča 
do zásuvky a bude indikovať nastavenú hodinu. 

2. Na nastavenie hodiny použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu .
 Príklad: nastavenie času 1:30.
 Vyčkajte aspoň 5 sekúnd. Hodiny prestanú blikať a zobrazia nastavenú hodinu.
3. Stlačte tlačidlo na nastavenie času . Na displeji sa rozbliká „ :00“.
4. Na nastavenie minút použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu . 
5. Stlačte tlačidlo na nastavenie času  alebo vyčkajte cca 5 sekúnd. Hodnota „:30“ prestane blikať. Na 

displeji sa zobrazí nastavený čas. Nastavenie bolo úspešne dokončené a spotrebič je pripravený na použitie. 

Úvodné čistenie
Pred prvým použitím rúru dôkladne vyčistite.

POZNÁMKA: 
Vyhnite sa použitiu ostrých alebo abrazívnych čistiacich prostriedkov. Mohli by poškodiť povrch rúry. 
Pri rúrach so smaltovanou čelnou stranou použite komerčne dostupné čistiace prostriedky.

Čistenie rúry
1. Otvorte dvierka. Osvetlenie je možné zapnúť ťuknutím na tlačidlo osvetlenia.
2. Vyčistite všetky plechy, príslušenstvo a  postranné koľajničky vlažnou vodou alebo šetrným čistiacim 

prostriedkom a dôkladne vysušte pomocou suchej utierky.
3. Vnútro rúry vyčistite suchou, čistou handričkou.
4. Vonkajšok rúry utrite navlhčenou handrou.
Skontrolujte správne nastavenie času. Pred prvým použitím vyberte z rúry všetko príslušenstvo, nastavte režim 
konvenčného ohrevu a ponechajte rúru v prevádzke pri 200 °C približne 1 hodinu. V priebehu tejto procedúry 
bude z rúry vychádzať nepríjemný zápach. Ide o normálny jav, uistite sa však, že je kuchyňa dobre odvetrávaná.
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Režimy rúry 
Rúra je schopná piecť v nasledujúcich režimoch 

1. Konvenčný ohrev
Odporúčaná teplota: 200 °C
Klasický ohrev je vhodný na pečenie mäsových či dezertných pokrmov na jednom rošte. Teplotu v rúre udržujú 
horné aj spodné ohrievacie telesá.

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné tak v režime konvenčného ohrevu, ako v režime „ Ventilátor + horný ohrev“) 

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Mrazené lasagne 
(500 – 1000 g)

3 180-200 Rošt na grilovanie 
40 – 50

Doráda alebo ryba rovnakej 
veľkosti (300 – 1000 g)
3 – 4 narezania na každej 
strane 
POKVAPKAŤ OLEJOM

3/2 240 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

15 – 20

Rybie fi lety (500 – 1000 g) 
3 – 4 narezania na každej 
strane
POKVAPKAŤ OLEJOM

3 200 Plech na pečenie 13 – 20

Mrazené fašírky
(mleté mäso, so šunkou, 
syrom alebo hubami)
(350 – 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM 

3 200 Plech na pečenie 25 – 35

Mrazené fašírky z mletého 
mäsa, mrkvy, červenej repy 
alebo zemiakov 
(350 – 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM

3 200 Plech na pečenie 20 – 30

Bravčové kotlety 
(500 – 1000 g) 
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE MLETÉ KORENIE

3/2 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

40 – 50

Pečený zemiak (narezaný) 
(500 – 1000 g)
Mäsová roláda
s hubami

3 180-200 Plech na pečenie 30 – 45

mrazená (500 – 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM

3 180-200 Plech na pečenie 40 – 50
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2. Ventilátor + horný ohrev 
Odporúčaná teplota: 190 °C 
Tento režim je vhodný predovšetkým na pečenie koláčov alebo sušienok, pre ktoré je žiaduce prídavné ope-
čenie zhora. Režim je možné použiť taktiež na pečenie pizze, quiche alebo cheesecakov. V prevádzke je horné 
ohrievacie teleso a ventilátor, ktorý zaručuje distribúciu tepla po celej rúre. 

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné aj v režime „ Ventilátor + horný ohrev“)

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Bravčová kotleta s kosťou
(1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE MLETÉ KORENIE

3/2 180 – 200 Rošt na grilovanie 50-65

Bravčové pliecko
(1000 – 1500 g)
Mäso je vhodné pred pečením 
naložiť do marinády

3/2 180-230 Plech na pečenie 60-120

Celé kurča
(700 – 1500 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE MLETÉ KORENIE

3/2 190 – 200 Plech na pečenie 40 – 55

Mäsové alebo rybie steaky 
(400 – 800 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE MLETÉ KORENIE

3/2 180 – 200 Rošt na grilovanie 
položený na plechu

15 – 35

Piškótový múčnik
(1000 g)

3/2 180 Hlboký plech 20
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3. Teplý vzduch
Odporúčaná teplota: 170 °C
Tento režim umožňuje pečenie až troch pokrmov súčasne. V prevádzke je zadné ohrievacie teleso a ventilátor, 
ktorý zaručuje distribúciu tepla. 

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné tak v súčasnom režime, ako v režime konvenčného ohrevu alebo v režime „ Ventilá-
tor + horný ohrev“) 

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Jahňacie kotlety
(350 – 700 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE MLETÉ KORENIE

3/2 190 – 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

40 – 50

Karamelizované banány 
s čokoládou, orechmi 
a trstinovým cukrom 
(3 – 5 ks)
Posypte každý banán 3 – 4 
lyžičkami cukru, narežte banán 
v polovici a vyplňte čokoládou 
(10 – 15 g) a orieškami 
(5 – 10 g)

3 220 – 240 Rošt na grilovanie 15 – 25

Karamelizované jablká
5 – 8 ks × 150 – 200 g
Vyrežte z jabĺk jadierka 
a pridajte cukor. Vložte do 
panvice s vodou

3 200 – 220 Rošt na grilovanie 15 – 25

Fašírky z mletého mäsa 
(300 – 600 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM

3 195 Plech na pečenie 18 – 25

Plnená mäsová roláda 
(mleté mäso) 
(500 – 1000 g)
POKVAPKAŤ OLEJOM 

3 180 – 200 Plech na pečenie 50 – 65



SK – 19

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.   05/2016

4. Gril 
Odporúčaná teplota: 240 °C 
Režim grilovania slúži predovšetkým na prípravu mäsových pokrmov, ako sú steaky, rezne alebo ryby. Vhodný 
je taktiež na prípravu toastov. V tomto režime sú v prevádzke horné ohrievacie telesá. 

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné tak v súčasnom režime, ako v režime „Ventilátor + horný ohrev“) 

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Párky
5 – 10 ks

4/3 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

10 – 15

Klobásy
8 – 10 ks
POKVAPKAŤ OLEJOM

4/3 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

10 – 12

Toasty
5 – 10 ks

4 240 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

8 – 12

Syrové toasty
5 – 10 ks

3/2 200 Plech na pečenie 18 – 25

Palacinky s náplňou 
(200 – 500 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)
POKVAPKAŤ OLEJOM

3 180 – 200 Plech na pečenie 20 – 30
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5. Turbo gril
Odporúčaná teplota: 240 °C 
V tomto režime je v prevádzke prostredná časť horného ohrievacieho telesa spolu s ventilátorom. Táto kom-
binácia intenzívneho prúdu tepla a ventilátora umožňuje získať podobne chutné výsledky ako v prípade tra-
dičného grilu, no bez rizika pripálenia. Vďaka cirkulácii vzduchu nebude teplo intenzívne pôsobiť iba na jeho 
povrchu, ale po celom jeho objeme. Tento spôsob prípravy je vhodný na pokrmy, ako je kebab alebo falafel, 
párky, rebrá, kuracie na indický spôsob, prepelica a pod. 

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné tak v súčasnom režime, ako v režime „Ventilátor + horný ohrev“)

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Grilovaný hermelín,
polotovar 
(2 × 75 g – 4 × 75 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)

3 200 Rošt na grilovanie 10 – 12

Bagety s paradajkami 
a mozzarellou
(francúzske bagety)
(so šunkou alebo salámou), 
zmrazené 

3/2 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie (na 
zachytávanie šťavy)

15 – 20

Rybie prsty 
(300 – 700 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)
POKVAPKAŤ OLEJOM 

3/2 200 Rošt na grilovanie/
plech na pečenie 
(na zachytávanie 
roztopeného syra)

15 – 25

Rybí hamburger (zmrazený)
(300 – 600 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY, 
POKVAPKAJTE OLEJOM

3 180 – 200 Plech na pečenie 20 – 35

Mrazená pizza
(300 – 500 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)

3/2 180 – 200 Plech na pečenie 23 – 30
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6. Ventilátor + spodný ohrev 
Odporúčaná teplota: 190 °C 
Tento režim, pri ktorom je v prevádzke ventilátor a spodné ohrievacie telesá, je vhodný na pečenie pokrmov 
vyžadujúcich prepečenie na spodnej strane, ale vláčnejšiu vrchnú stranu, ako je pizza, quiche, ovocné koláče 
alebo cheesecaky.

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
(Predhriatie rúry je možné tak v súčasnom režime, ako v režime „Ventilátor + horný ohrev“) 

Pokrm Pozícia pečenia Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)
Kysnutý jablkový koláč
Zmrazený
(350 – 700 g)

3 180 – 200 Rošt na grilovanie 15 – 20

Koláč z lístkového cesta 
(zmrazeného)
(300 – 600 g)
POTRITE VAJEČNÝM ŽĹTKOM, 
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)

3 180 – 200 Plech na pečenie 25

Mäsové guľky s omáčkou
(250 – 500 g)
UMIESTNITE POKRM NA 
PANVICU

3 180 – 200 Panvica a rošt na 
grilovanie

25 – 35

Dezert z lístkového cesta
(500 – 1000 g)
POTRITE VAJEČNÝM ŽĹTKOM

3 180 Plech na pečenie 15 – 23

Cannelloni s omáčkou
(250 – 500 g)
UMIESTNITE POKRM NA 
PANVICU

3 180 Panvica a rošt na 
grilovanie

22 – 30

Kysnutý koláč s náplňou
(600 – 1000 g)
POTRITE VAJEČNÝM ŽĹTKOM

3 180 – 200 Plech na pečenie 20 – 30
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7. Rozdelený ohrev
V modeloch vybavených režimom rozdeleného ohrevu je možné pripravovať 2 rôzne pokrmy v dvoch rôznych 
režimoch súčasne pomocou rozdeľovača.
Môžete tak napríklad piecť jablkový koláč v spodnej časti a steak v hornej časti rúry.

Pred začatím pečenia je vhodné rúru predhriať.
Predhriatie rúry je možné tak v súčasnom režime, ako v režime „Ventilátor + horný ohrev“

Variant 1

ČASŤ Pokrm Pozícia 
pečenia

Režim 
pečenia

Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)

HORNÁ Mäso alebo ryby
Steaky
(400 – 800 g)
POKVAPKAŤ 
OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE 
MLETÉ KORENIE

4 Ventilátor + 
horný ohrev

180 – 200 Rošt na 
grilovanie 
položený na 
plechu

15 – 35

SPODNÁ Kysnutý jablkový 
koláč (350 – 700 g)

1 Ventilátor + 
spodný ohrev

180 – 200 Rošt na 
grilovanie

15 – 20

Variant 2 

ČASŤ Pokrm Pozícia 
pečenia

Režim 
pečenia

Teplota (°C) Príslušenstvo Čas (minúty)

HORNÁ Mäso alebo ryby
Steaky 
(400 – 800 g) 
POKVAPKAŤ 
OLEJOM, PRIDAŤ 
SOĽ A ČIERNE 
MLETÉ KORENIE

4 Ventilátor + 
horný ohrev

180 – 200 Rošt na 
grilovanie 
položený na 
plechu

15 – 35

SPODNÁ Koláč 
z lístkového cesta 
(zmrazeného)
(300 – 600 g)
POTRITE VAJEČNÝM 
ŽĹTKOM, 
VLOŽTE DO
STUDENEJ RÚRY 
(nepredhrievajte)

1 Ventilátor + 
spodný ohrev

180 – 200 Rošt na 
grilovanie

25
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8. Teplotná sonda

Druh mäsa Minúty Teplota 
rúry

Vnútorná 
teplota mäsa

Hovädzie Vykostené rebro
Falošná sviečková
(1360 až 2270 g)

Rare
Medium
Well

20 – 24
24 – 28
28 – 32

165 °C 
165 °C 
165 °C 

60 °C 
70 °C 
75 °C 

Pravá sviečková Rare 
Medium

10 – 14
14 – 18

165 °C
165 °C

60 °C
70 °C 

Bravčové S kosťou alebo bez
(1360 až 2270 g)

23 – 27 165°C 75°C 

Kotlety 
(cca 1 – 2,5 cm 
hrubé)

2 kotlety
4 kotlety
6 kotliet

30 – 35 spolu
30 – 40 spolu
40 – 45 spolu

165 °C
165 °C
165 °C

75 °C
75 °C
75 °C 

Údené mäso Z konzervy, zadné, 
stehenné
(1360 až 2270 g)
(úplne upečené)

14 – 18 165 °C 60 °C

Jahňacie S kosťou alebo bez
(1360 až 2270 g)

Medium
Well

17 – 20
20 – 24

165 °C
165 °C

70 °C
75 °C

Morské plody Celá ryba
(1360 až 2270 g)

30 – 40 spolu 205 °C

Homárie chvostíky
(170 – 230 g každý)

20 – 25 spolu 175 °C

Hydina Celé kurča
(1134 až 1588 g)

24 – 26 175 °C 80 – 85 °C

Baby kurča bez 
náplne (453 – 680 g)
(s náplňou 
453 – 680 g)

50 – 55 spolu
55 – 60 spolu

175 °C
175 °C

80 – 85 °C
80 – 85 °C

Kačica
(1800 – 2270 g)

24 – 26 160 °C 80 – 85 °C

Moriak, celý*
Bez náplne 
(4536 – 7260 g)
Bez náplne 
(8165 – 10890 g)

8 – 11
7 – 10

160 °C
160 °C

80 – 85 °C
80 – 85 °C

Morčacie prsia 
(1814 – 2720 g)

16 – 19 160 °C 75 °C
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ČASŤ 5: POUŽITIE RÚRY

Nastavenie režimu rozdeleného ohrevu
Nastavenie režimu rozdeleného ohrevu (na rúrach s ovládacím panelom 1)

Pred použitím rúry v režime rozdeleného ohrevu do vypnutej rúry vložte rozdeľovač. Keď už nechcete rozde-
lený ohrev používať, vyberte rozdeľovač opäť až po tom, čo rúru vypnete. Zapnite rúru pomocou hlavného 
vypínača a ťuknite na tlačidlo na výber režimu na výber požadovaného režimu. Viac informácií nájdete v ta-
buľke nižšie.
1. Zapnite rúru ťuknutím na hlavný vypínač.
2. Krátko stlačte tlačidlo na výber režimu  a zvoľte požadovanú časť rúry.
3. Na výber požadovaného režimu použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „-“). 

Ak uplynú 3 sekundy bez zmeny nastavenia, uvedie sa rúra do prevádzky v aktuálne nastavenom režime.

POZNÁMKA: 
Ak si prajte časť rúry zmeniť, stlačte a podržte tlačidlo na výber režimu . Potom vyberte požadovanú 
časť krátkym stlačením tlačidla na výber režimu .

Nastavenie režimu rozdeleného ohrevu (na rúrach s ovládacím panelom 2)

Pred použitím rúry v režime rozdeleného ohrevu do rúry vložte rozdeľovač vo chvíli, kedy je koliesko na výber 
časti rúry na pozícii „OFF“ (vypnuté). Keď už nechcete rozdelený ohrev používať, vyberte rozdeľovač opäť až po 
tom, čo rúru vypnete otočením kolieska do pozície „OFF“ (vypnuté). Potom otočením kolieska na výber časti 
rúry zvoľte režim, ktorý chcete použiť. Viac informácií nájdete v tabuľke nižšie.
1. Otočením kolieska na výber časti rúry vyberte požadovanú časť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na výber režimu  cca 3 sekundy.
3. Na výber požadovaného režimu rúry použite tlačidlo na výber času, teploty alebo režimu . 

Ak uplynú 3 sekundy bez zmeny nastavenia, uvedie sa rúra do prevádzky v aktuálne nastavenom režime.

Rozdelenie Označenie Režim rúry Nutnosť vložiť 
rozdeľovač

Ďalšie informácie

Iba horná 
časť

1. Ohrev s ventilátorom
2. Ventilátor + horný ohrev
3.  Horný ohrev

Áno Tento režim šetrí čas a elek-
trickú energiu počas prípravy 
malého množstva jedla.

Obe časti 
oddelene

V prevádzke sú obe časti rúry Áno V tomto režime môžete 
pripravovať dva pokrmy pri 
rozdielnych teplotách.

Iba spodná 
časť

1.  Ohrev s ventilátorom
2. Ventilátor + spodný ohrev

Áno Tento režim šetrí čas a elek-
trickú energiu počas prípravy 
malého množstva jedla.

Klasický 
režim

1.  Ohrev s ventilátorom
2.  Ventilátor + horný ohrev
3.  Konvenčný ohrev
4.  Gril
5. Turbo gril
6.  Ventilátor + spodný ohrev
7.  Rozmrazovanie

Nie
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Iba horná časť 
Do rúry je potrebné vložiť rozdeľovač.

Ohrev s ventilátorom Ventilátor + horný ohrev

Horný ohrev

Iba spodná časť 
Do rúry je potrebné vložiť rozdeľovač.

Ohrev s ventilátorom Ventilátor + spodný ohrev

Obe časti oddelene 
Horná aj spodná časť sú v prevádzke súčasne. Je možné nastaviť, ktorá časť bude uvedená do prevádzky ako 
prvá. Hneď ako je pečenie jedného pokrmu na konci a chceli by ste zmeniť čas alebo teplotu pečenia druhého 
pokrmu, ťuknite na tlačidlo na výber režimu a zvoľte požadovanú časť (hornú alebo spodnú), v ktorej chcete 
pokračovať v pečení. Potom ťuknite na tlačidlo na nastavenie času alebo tlačidlo na nastavenie teploty 
a vykonajte príslušné nastavenie. Do rúry je potrebné vložiť rozdeľovač. 
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Konvenčný režim 

Ohrev s ventilátorom Ventilátor + horný ohrev

Konvenčný ohrev Gril

Turbo gril Ventilátor + spodný ohrev

Rozmrazovanie
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Nastavenie teploty
Nastavenie teploty (na rúrach s ovládacím panelom 1)

V konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry 
1. Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie teploty  približne 3 sekundy. Ukazovateľ teploty sa rozbliká.
2. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo 

„−“). 

Konvenčný režim 40 – 250 °C
Iba horná časť 40 – 250 °C
Iba spodná časť 40 – 250 °C

POZNÁMKA: Teplotu je možné upraviť počas pečenia.
 

Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu 
1. Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie teploty  cca 3 sekundy. Na displeji sa rozbliká hodnota teploty 

(v hornej alebo spodnej časti).
2. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo 

„−“).
3. Stlačte  tlačidlo na prepínanie medzi hornou a  spodnou časťou. Na displeji sa rozbliká hodnota 

teploty (v hornej alebo spodnej časti).
4. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo 

„−“).

Iba horná časť 180 – 250 °C 
Iba spodná časť 180 – 250 °C

POZNÁMKA: Teplotu je možné upraviť počas pečenia. Rozdiel teplôt medzi hornou a spodnou časťou je 
30 °C. 

Nastavenie teploty (na rúrach s ovládacím panelom 2)

V konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry
1. Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie teploty  približne 3 sekundy. Ukazovateľ teploty sa rozbliká.
2. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu .

Konvenčný režim 40 – 250 °C
Iba horná časť 40 – 250 °C
Iba spodná časť 40 – 250 °C 

POZNÁMKA: Teplotu je možné upraviť počas pečenia.
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Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu
1. Stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie teploty  cca 3 sekundy. Na displeji sa rozbliká hodnota teploty 

(v hornej alebo spodnej časti).
2. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu . 
3. Stlačte  tlačidlo na prepínanie medzi hornou a  spodnou časťou. Na displeji sa rozbliká hodnota 

teploty (v hornej alebo spodnej časti).
4. Na nastavenie teploty v krokoch po 5 °C použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu .

Iba horná časť 180 – 250 °C 
Iba spodná časť 180 – 250 °C

POZNÁMKA: Teplotu je možné upraviť počas pečenia. Rozdiel teplôt medzi hornou a spodnou časťou je 
30 °C. 

Zapnutie a vypnutie rúry
Zapnutie a vypnutie rúry (na rúrach s ovládacím panelom 1)

Na zapnutie alebo vypnutie rúry použite hlavný vypínač.

Zapnutie a vypnutie rúry (na rúrach s ovládacím panelom 2)

Na vypnutie rúry otočte koliesko na výber časti rúry do pozície „OFF“ (vypnuté).

Zapnutie a vypnutie osvetlenia 
Na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia použite tlačidlo osvetlenia.

Čas ukončenia pečenia
Čas ukončenia pečenia (na rúrach s ovládacím panelom 1)

V priebehu pečenia je možné nastaviť čas jeho konca.

V  konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice.
2. Na nastavenie času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“).
3. Nastavený čas vypnutia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.



SK – 29

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.   05/2016

POZNÁMKA: 
• V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou 

tlačidla na nastavenie času a tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu.
• Čas ukončenia pečenia nie je možné nastaviť v prípade, že je do mäsa zapichnutá teplotná sonda.

Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu
Čas ukončenia pečenia pre hornú alebo spodnú časť rúry je možné nastaviť pomocou tlačidla na nastavenie 
času, tlačidla na prepínanie medzi hornou a  spodnou časťou a  tlačidiel na výber času, teploty alebo 
režimu.
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , pokým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času ukončenia pečenia a tri číslice (horné a spodné).
2. Na nastavenie času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“).
3. Ťuknite na tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou , pokým sa na displeji nerozbliká 

ikona nastavenia času ukončenia pečenia požadovanej časti a tri číslice. 
4. Na nastavenie času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“). 
5. Nastavený čas vypnutia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.

POZNÁMKA: 
V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou tla-
čidla na nastavenie času a tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu.

Čas ukončenia pečenia (na rúrach s ovládacím panelom 2)

V priebehu pečenia je možné nastaviť čas jeho konca.

V konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice. 
2. Na nastavenie požadovaného času ukončenia pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo 

režimu .
3. Nastavený čas vypnutia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.

POZNÁMKA: 
• V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou 

tlačidla na nastavenie času a kolieska nastavenia času, teploty alebo režimu.
• Čas ukončenia pečenia nie je možné nastaviť v prípade, že je do mäsa zapichnutá teplotná sonda.

Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu
Čas ukončenia pečenia pre hornú alebo spodnú časť rúry je možné nastaviť pomocou tlačidla na nastavenie 
času, tlačidla na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou a kolieska nastavenia času, teploty alebo 
režimu.
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , pokým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času ukončenia pečenia a tri číslice (horné a spodné). 
2. Na nastavenie požadovaného času ukončenia pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo 

režimu . 
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3. Ťuknite na tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou , pokým sa na displeji nerozbliká 
ikona nastavenia času ukončenia pečenia požadovanej časti a tri číslice. 

4. Na nastavenie požadovaného času ukončenia pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo 
režimu . 

5. Nastavený čas vypnutia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 
nečinnosti.

POZNÁMKA: 
V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou tla-
čidla na nastavenie času a tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu.

Nastavenie času pečenia
Nastavenie času pečenia (na rúrach s ovládacím panelom 1)

V priebehu pečenia je možné nastaviť požadovanú dĺžku jeho trvania.
V konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice. 
2. Na nastavenie času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“). 
3. Nastavený čas pečenia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti. 

POZNÁMKA: 
• V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou 

tlačidla na nastavenie času a kolieska nastavenia času, teploty alebo režimu.
• Čas ukončenia pečenia nie je možné nastaviť v prípade, že je do mäsa zapichnutá teplotná sonda.

Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , pokým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice (horné a spodné). 
2. Na nastavenie času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“). 
3. Ťuknite na tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou , pokým sa na displeji nerozbliká 

ikona nastavenia času pečenia požadovanej časti a tri číslice.
4. Na nastavenie času použite tlačidlá („+“ alebo „-“).
5. Nastavený čas pečenia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.

POZNÁMKA: 
V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou tla-
čidla na nastavenie času a tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu.

Nastavenie času pečenia (na rúrach s ovládacím panelom 2)

V priebehu pečenia je možné nastaviť požadovanú dĺžku jeho trvania.
V konvenčnom režime alebo pri použití iba jednej z častí rúry
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice.
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2. Na nastavenie požadovaného času pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu .
3. Nastavený čas pečenia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.

POZNÁMKA: 
• V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou 

tlačidla na nastavenie času a kolieska nastavenia času, teploty alebo režimu.
• Čas ukončenia pečenia nie je možné nastaviť v prípade, že je do mäsa zapichnutá teplotná sonda.

Použitie oboch častí v režime rozdeleného ohrevu 
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , pokým sa na displeji nerozbliká ikona nastavenia 

času pečenia a tri číslice (horné a spodné). 
2. Na nastavenie požadovaného času pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu . 
3. Ťuknite na tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou , pokým sa na displeji nerozbliká 

ikona nastavenia času pečenia požadovanej časti a tri číslice.
4. Na nastavenie požadovaného času pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu .
5. Nastavený čas pečenia bude platiť po stlačení tlačidla na nastavenie času  alebo po 3 sekundách 

nečinnosti.

POZNÁMKA: 
V  priebehu pečenia môžete potom upraviť nastavenú hodnotu času ukončenia pečenia pomocou tla-
čidla na nastavenie času a tlačidiel na výber času, teploty alebo režimu.

Odložený štart
Odložený štart (na rúrach s ovládacím panelom 1)

Ak bol čas ukončenia pečenia zadaný už po nastavení času pečenia, vykoná sa kontrolný súčet času a v prípade 
potreby rúra nastaví odložený štart pečenia. 
1.  Ťuknite na tlačidlo na nastavenie času .
 Napríklad: Aktuálny čas je 15:00 a požadovaný čas pečenia je 5 hodín. 
2.  Na nastavenie času ukončenia použite tlačidlá („+“ alebo „-“). Napríklad: Požadovaný čas pečenia je 

5 hodín a čas ukončenia 20:30.

 
3.  Ťuknite na tlačidlo na nastavenie času . Do okamihu odloženého štartu nebude rúru možné používať.

Odložený štart (na rúrach s ovládacím panelom 2)

Ak bol čas ukončenia pečenia zadaný už po nastavení času pečenia, vykoná sa kontrolný súčet času a v prípade 
potreby rúra nastaví odložený štart pečenia. 
1.  Ťuknite na tlačidlo na nastavenie času . 
 Napríklad: Aktuálny čas je 15:00 a požadovaný čas pečenia je 5 hodín. 
2.  Na nastavenie požadovaného času ukončenia pečenia použite koliesko nastavenia času, teploty alebo 

režimu .
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 Napríklad: Požadovaný čas pečenia je 5 hodín a čas ukončenia 20:30.

 
3.  Ťuknite na tlačidlo na nastavenie času . Do okamihu odloženého štartu nebude rúru možné používať.

Kuchynská minútka
Kuchynská minútka (na rúrach s ovládacím panelom 1) 
1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona „ “ a tri 

číslice. 
2. Na nastavenie požadovaného času použite tlačidlá na výber času, teploty alebo režimu („+“ alebo „−“). 
3. Ťuknutím na tlačidlo na nastavenie času  spustíte minútku. Po uplynutí nastaveného času sa rozoznie 

zvukový alarm.

Kuchynská minútka (na rúrach s ovládacím panelom 2)

1. Niekoľkokrát ťuknite na tlačidlo na nastavenie času , kým sa na displeji nerozbliká ikona „ “ a tri 
číslice.

2. Na nastavenie požadovaného času použite koliesko nastavenia času, teploty alebo režimu .
3. Ťuknutím na tlačidlo na nastavenie času  spustíte minútku. Po uplynutí nastaveného času sa rozoznie 

zvukový alarm.

Detská zámka
Detský zámok (na rúrach s ovládacím panelom 1)

1. Stlačte tlačidlo na nastavenie času  a  tlačidlo na výber režimu  súčasne a  podržte ich cca 1 
sekundu.  táto ikona sa zobrazí na displeji.

2. Na odomknutie opätovne stlačte tlačidlo na nastavenie času  a tlačidlo na výber režimu  súčasne 
a podržte ich cca 3 sekundy. 

POZNÁMKA: 
Po uzamknutí detským zámkom sa všetky ovládacie tlačidlá a kolieska s výnimkou kolieska na výber 
časti rúry deaktivujú. Detský zámok je možné aktivovať bez ohľadu na to, či je rúra zapnutá, alebo nie.

 

Detský zámok (na rúrach s ovládacím panelom 2)

1. Stlačte tlačidlo na nastavenie času  a tlačidlo na prepínanie medzi hornou a spodnou časťou  
súčasne a podržte ich cca 1 sekundu.  táto ikona sa zobrazí na displeji.

2. Na odomknutie opätovne stlačte tlačidlo na nastavenie času  a  tlačidlo na prepínanie medzi 
hornou a spodnou časťou  súčasne a podržte ich cca 3 sekundy.
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ČASŤ 6: ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie dvierok rúry
Pri bežnom používaní nie je nikdy nutné dvierka demontovať. Ak je však oddelenie dvierok žiaduce, napr. na 
čistenie, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Majte na pamäti, že dvierka sú ťažké. 

Vysunutie dvierok z rúry 
V prípade, že je dvierka potrebné dôkladne vyčistiť, je možné ich vysunúť. Postupujte nasledovne: 
• Dvierka celkom otvorte (obr. 1), 
• Vyklopte páčku A pri ľavom aj pravom závese (obr. 2), 
• Pridržte dvierka podľa obrázka 3, 
• Opatrne zatvárajte dvierka, kým páčky B ľavého aj pravého závesu nezapadnú do časti B (obr. 4). 

Zmontujte dvere späť opakovaním vyššie uvedených inštrukcií v opačnom poradí.

Obr. 1  Obr. 2  Obr. 3  Obr. 4

Demontáž dvierok rúry (dva spôsoby) 
Prvý spôsob: 
• Odstráňte tesnenie A (obr. 2), B, a C (obr. 3) vysunutím dvoch tyčí na ľavej a pravej strane (obr. 1) 
• Opatrne vysuňte vnútorné a prostredné sklenené panely (obr. 4) 
• Vyčistite sklo a ostatné súčasti pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. Dôkladne všetky diely osušte 

a položte na mäkký povrch.

Zmontujte dvere späť opakovaním vyššie uvedených inštrukcií v opačnom poradí.
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Obr. 1  Obr. 2

Obr. 3  Obr. 4

Druhý spôsob:
• Povoľte držiaky sklenených panelov otočením smerom von (obr. 1) 
• Opatrne nadvihnite vnútorný panel a vysuňte ho (obr. 2) 
• Opatrne nadvihnite prostredný panel a vysuňte ho (obr. 3) 
• Vyčistite sklo a ostatné súčasti pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. Dôkladne všetky diely osušte 

a položte na mäkký povrch. 

Zmontujte dvere späť opakovaním vyššie uvedených inštrukcií v opačnom poradí.

Obr. 1  Obr. 2

Obr. 3
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ČASŤ 7: ZÁRUKA A SERVIS 

Často kladené otázky a riešenie problémov 
V žiadnom prípade spotrebič nerozoberajte!
Inštaláciu, údržbu a prípadné opravy smie vykonávať výhradne kvalifi kovaný a skúsený pracovník v prísnom 
súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.
Zásah neoprávnenej osoby môže byť nebezpečný. Za následky takéhoto zásahu nenesie výrobca žiadnu zod-
povednosť. Uistite sa, že v priebehu údržby alebo opráv nie je spotrebič zapojený do zásuvky. 

Problém Možná príčina a náprava
Rúra sa nezahrieva • Spotrebič nie je zapnutý. Zapnite ho. 

• Nebol nastavený aktuálny čas. Aktuálny čas je potrebné nastaviť.
• Skontrolujte použitie správneho nastavenia. 
• Tok prúdu v obvode mohol byť prerušený poistkou alebo ističom. Vymeňte 

poistku alebo zapnite istič. Ak sa bude situácia opakovať, kontaktujte 
elektrikára. 

Rúra vydáva hluk aj po 
konci pečenia 

Po dokončení pečenia zostáva chvíľu v prevádzke ventilátor, ktorý rúru 
ochladzuje.

Zadné osvetlenie 
nefunguje

• Odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie:
• Odpojte spotrebič od zásuvky, vyskrutkujte poistku alebo odpojte 

príslušný istič podľa situácie. 
• Vyskrutkujte starú žiarovku vnútri rúry točením proti smeru hodinových 

ručičiek.
• Vymeňte ju za novú, halogénovú žiarovku.
• Nasaďte späť kryt osvetlenia a upevnite ho otočením v smere hodinových 

ručičiek.
• Pripojte spotrebič späť k zdroju elektrickej energie. 

Bočné osvetlenie 
nefunguje

• Odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie:
• Odpojte spotrebič od zásuvky, vyskrutkujte poistku alebo odpojte 

príslušný istič podľa situácie. 
• Odstráňte postranné koľajničky.
• Demontujte pomocou plochého nástroja kryt osvetlenia.
• Vymeňte nefunkčnú žiarovku za novú, halogénovú žiarovku.
• Nasaďte späť na svoje miesto kryt osvetlenia a postranné koľajničky.
• Pripojte spotrebič späť k zdroju elektrickej energie.

Koláče či sušienky sú 
nerovnomerne upečené

K drobným nerovnomernostiam bude dochádzať vždy. Ak sú rozdiely veľmi 
značné, skontrolujte, či je teplota správne nastavená a či ste pokrm umiestnili 
do správnej pozície. 

Na displeji sa zobrazil 
chybový kód – ER + číslo 

• ER 3 alebo ER 4: Došlo k chybe teplotného snímača. Kontaktujte najbližšie 
servisné stredisko.

• ER 0: Došlo k chybe komunikácie. Kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
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ČASŤ 8: TECHNICKÉ ÚDAJE 

Zdroj napájania 220 – 230 V~, 50/60 Hz

Objem (úžitková kapacita) 73 l

Výstupný výkon: 4 190 – 4 985 W

Názov výrobcu PHILCO

Adresa spoločnosti PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000, CZECH REPUBLIC

Karta informačných údajov
KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Značka Philco: 

Značka Philco

Identifi kačná značka modelu POD 12 IF

Index energetickej účinnosti* 102,4

Trieda energetickej účinnosti A

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie** 0,83 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie*** 0,77 kWh/cyklus

Počet priestorov na pečenie 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem rúry**** 73 l

Typ rúry Vstavaná rúra

Brutto/netto hmotnosť (kg) 45,2/41,5

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

POZNÁMKA:
Všetky tu uvedené údaje sa môžu zmeniť.
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ČASŤ 9: INŠTRUKCIE PRE LIKVIDÁCIU

POKYNY A INFORMÁCIE NA LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Použité obalové materiály sú recyklovateľné. 
Recyklujte ich pomocou určených kontajnerov alebo zberného dvora podľa platnej legislatívy. 

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom 
sa nesmie nakladať ako s  bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt 
v zbernom dvore určenom na  recykláciu elektrických a  elektronických zariadení. V  niektorých 
štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného 
nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto výrobku 
pomôžete chrániť hodnotné prírodné zdroje a  predchádzať negatívnym dopadom na životné 
prostredie a  ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. 
Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš miestny úrad alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu 
odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre fi rmy v Európskej únii
Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo 
dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o  nevyhnutné informácie o  správnom spôsobe 
likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.

 
 Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na tieto zmeny.
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