
PARNÍ TROUBA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PKS 454 IF  



Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš nový spotřebič dobře sloužil, 
přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.
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ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: 
Troubu mohou instalovat, opravovat a  odstraňovat pouze kvalifi kované osoby. Udržujte děti mimo 
dosah spotřebiče.

• Před prvním použitím parní trouby ji zapněte na nejvyšší teplotu. Tato procedura odstraní mastné zbytky 
vzniklé během výroby spotřebiče.

• Nenechávejte uvařené jídlo uvnitř parní trouby po delší dobu, zabráníte tím přílišné kondenzaci na dveřích.
• Neodpojujte zařízení z proudu vlhkými dlaněmi.
• Nikdy nezakrývejte ventilaci během zahřívání přístroje.
• Pro vaši bezpečnost během čištění nejprve odpojte přívod energie a nechte spotřebič vychladnout.
• Po skončení vaření dodržujte bezpečnou vzdálenost od dveří trouby, neboť z nich při otevření vyjde velké 

množství horké páry.
• Po vaření vám doporučujeme ihned uklidit zbytky jídla v troubě a setřít kondenzované kapky na vnitřním 

skle parní trouby.
• Po vaření zůstane v nádržce na vodu přebytečná tekutina. Prosíme, vyprázdněte nádržku.
• Nikdy nepoužívejte parní troubu pro vytápění.
• Pokud spotřebič nepracuje správně, přivolejte na opravu kvalifi kovaného pracovníka.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré, kovové škrabky k čištění skla na dveřích trouby, neboť 

mohou poškrábat povrch, což může vést až k roztříštění skla.
• Pro zajištění delikátní chuti jídla vám před vařením doporučujeme opláchnout povrch vodou.
• Tento přístroj není určen dětem a  osobám s  omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi a osobám, které nedisponují dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly ohledně 
používání přístroje poučeny osobou zodpovídající za jejich bezpečnost nebo nepoužívaly tento přístroj 
pod dohledem takové osoby.

• Tento spotřebič je určen do domácností a je v souladu s aktuálně platnou evropskou legislativou.
• Tento spotřebič slouží k vaření a ohřevu jídla.

Budou-li prodejci a  uživatelé jednat v  nesouladu s  uvedenými instrukcemi, vyměňovat části parní 
trouby a  nebudou-li používat originální příslušenství a  způsobí-li si tímto jednáním zranění nebo 
poškození majetku, nenese za to výrobce žádnou právní odpovědnost.
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ČÁST 2: ROZBALENÍ A INSTALACE 

2.1  Před instalací
1.  Zkontrolujte, zda přístroj nejeví známky poškození způsobené tlakem nebo silou.
2.  Zkontrolujte, zda se dveře trouby správně zavírají a zda nejsou dveře a čelní panel poškozeny.
3.  Zkontrolujte, zda kovová síťka na dveřích trouby není ohnutá nebo ve špatném stavu.
4.  Zkontrolujte, zda přívodní kabel není natržený nebo uvolněný.
5.  Ověřte, že jsou informace na produktovém štítku v souladu s příslušnými předpisy.
6.  Po rozbalení obalu oddělte jednotlivé obalové materiály a odešlete je do nejbližšího střediska pro třídění 

odpadu.
 •  Pokud je parní trouba poškozená nebo její používání nebezpečné, odpojte ji od přívodu elektrické 

energie.
 • Servis smí provádět pouze oprávněné osoby.

2.2  Instalace
Pouze kvalifi kovaná osoba může v souladu s poskytnutými instrukcemi provádět instalaci spotřebiče. Výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci, která může zranit osoby, zvířata nebo poškodit majetek.

DŮLEŽITÉ: 
Před jakýmikoliv úpravami a údržbou přístroje musí být vždy odpojen přívodní kabel elektrické energie.

• Vzdušné potrubí je používáno k ventilaci.
• Zdroj střídavého proudu by měl mít napětí 220–240 V, frekvenci 50/60 Hz, nejméně 16 A  elektrickou 

pojistku nebo alespoň 16 A jistič.
Umístíme-li parní troubu do skříňky, její materiál by měl být izolován a mezi okrajem skříňky a troubou by měl
být průduch o ploše nejméně 500 cm2 určený k ventilaci.
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Pro upevnění parní trouby ke skříňce, otevřete, prosím, dveře parní trouby, vložte čtyři šrouby určené do dřeva 
do čtyř děr v rozích a upevněte je.
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POZNÁMKA k instalaci a manipulaci: 
Nepoužívejte madlo na dveřích ke zvedání.
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ČÁST 3: NÁKRES PŘÍSTROJE
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1.  Ovládací panel
2.  Nádržka na vodu
3. Těsnění
4.  Rošty
5.  Plech
6.  Děrovaný plech
7.  Dveře
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Dostupné příslušenství

Děrovaná nádoba: Vaření čerstvé i mražené zeleniny, masa a drůbeže.

Nádoba s plným dnem: Vaření konzervovaného ovoce nebo knedlíků.

Rošt: Vaření jídla v malých nádobách, například knedlíčky nebo sladkosti.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu neustálého zdokonalování produktů se může vlastní spotřebič včetně jeho příslušenství lišit od 
tohoto návodu k použití, ale funkce a metody použití zůstávají stejné. Součásti příslušenství se mohou 
měnit bez předchozího upozornění a výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.
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ČÁST 4: POPIS PŘEDNÍHO OVLÁDACÍHO PANELU

 Tlačítko pohotovostního režimu (vypínač)

 Nastavení času vaření (čas vaření, odložený start)

 Úprava funkcí (teplota)

 Nastavení hodin (časovač pohotovostního režimu)

 Dětský zámek

 Zvýšení hodnoty parametru (funkce, čas, zvýšení teploty)

 Snížení hodnoty parametru (funkce, čas, snížení teploty)

 Start/Pauza

Popis funkcí

 Pára  Maso

 Ryby  Zelenina

 Gril  Pizza

 Rozmrazování  Sterilizace

 Hodiny  Dětský zámek 

 Doba pečení  Odložený start

 Odvápnění  Vodní hladina (dostatek vody)

 Vodní hladina (nedostatek vody)  Teplota
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ČÁST 5: SEZNÁMENÍ S PARNÍ TROUBOU

5.1  Nastavení hodin

Při prvním použití bliká na obrazovce nápis „0:00“, čímž jste vyzýváni k nastavení času.

Symbol hodin „ “ vždy svítí. Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ ke zvýšení nebo snížení počtu hodin. 

Po nastavení hodin stiskněte „ “ k nastavení minut. Stiskněte „ “ nebo „ “ ke zvýšení nebo snížení 

počtu minut a stiskněte „ “ pro potvrzení současného času.

Podržením tlačítka „ “ na 3 sekundy se můžete vrátit k nastavení času.

Rozsah hodin: 0:00 – 23:59.

5.2  Vodní hladina

Po umístění nádržky na vodu do správné pozice uslyšíte pípnutí a  indikátor správné hladiny vody „ “ 

se rozsvítí. Pokud je v  nádobce málo vody, indikátor nedostatku vody „ “ se rozsvítí. Doplňte vodu po 

maximální rysku. (Nádržka může obsahovat maximálně 1,2 litrů vody. Nádržka plná vody je vhodná k jednomu 

vaření, přibližně na 60–70 minut).

POZNÁMKA: 
1. Pro doplnění vody vyjměte nádržku na vodu. Přidejte vodu skrze otvor ke vstřikování vody. Setřete 

vodu, pokud přetekla.
2. Přidejte vodu, i pokud trouba pracuje. Otevřete na chvíli dveře trouby, aby došlo k ochlazení nádržky 

na vodu. Poté vyjměte nádržku k doplnění vody.
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ČÁST 6: FUNKCE

6.1  Nabídka

V  pohotovostním režimu stiskněte na 1 sekundu tlačítko pohotovostního režimu „ “, vstoupíte tím do 

režimu výběru funkcí. Stiskem tlačítek „ “ a „ “ vyberete požadovanou funkcí a na obrazovce uvidíte 

základní čas vaření a příslušné nastavení parametrů (program, teplota, hmotnost apod.).

6.2  Parní funkce

• Vyberte parní funkci „ “, obrazovka signalizuje 10:00 minut a 100 °C.

• Stiskněte tlačítko nastavení času vaření „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru 

„ “ nebo tlačítko snížení parametru „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, přepněte do módu nastavení teploty, poté stiskem tlačítka 

navýšení hodnoty parametru „ “ a tlačítka snížení hodnoty parametru „ “ můžete nastavit teplotu 

vaření na 40–100 °C.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona parní funkce „ “ a  ikona teploty „ “ 

zablikají, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečně vysoké vodní hladiny „ “ svítí.

• Maximální čas přípravy: 90:00

6.3  Automatické vaření

• Vyberte funkci masa připravovaného v páře „ “, obrazovka signalizuje 30:00 minut, předem nastavenou 

teplotu 100 °C a program C1 střídavě bliká.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskněte tlačítko 

navýšení hodnoty parametru „ “ nebo snížení parametru „ “. Může být nastaveno na hodnoty 

C1–C5.

• Stiskněte tlačítko nastavení času „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „ “ nebo snížení 

hodnoty „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona parní funkce pro maso „ “ a ikona teploty „

“ blikají, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečné vodní hladiny „ “ svítí.
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Různé druhy masa vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program Druh masa Teplota (°C) Čas (min) Nádoba Přihrádka

C1 Kuřecí prsa 100 30 Děrovaná 2

C2 Uzená vepřová pečeně 100 45 Děrovaná 2

C3 Krůtí plátek 100 20 Děrovaná 2

C4 Plátek vepřového masa 100 25 Děrovaná 2

C5 Vídeňské párky 90 15 Děrovaná 2

6.4  Automatické vaření ryb

• Vyberte funkci přípravy ryb v páře „ “, obrazovka signalizuje 25:00 minut a předvolenou teplotu 80 °C, 

program b1 střídavě bliká.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskněte tlačítko 

navýšení hodnoty parametru „ “ nebo snížení parametru „ “. Může být nastaveno na hodnoty 

b1–b5.

• Stiskněte tlačítko nastavení času „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „ “ nebo snížení 

hodnoty „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona parní funkce pro ryby „ “ a ikona teploty „

“ blikají, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečné vodní hladiny „ “ svítí.

Různé druhy ryb vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program Druh ryby Teplota (°C) Čas (min) Nádoba Přihrádka

b1 Pstruh 80 25 Děrovaná 2

b2 Krevety 90 15 Děrovaná 2

b3 Rybí fi lé 80 18 Děrovaná 2

b4 Mušle 100 25 Děrovaná 2

b5 Humr 100 30 Děrovaná 1/2
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6.5  Automatické vaření zeleniny

• Vyberte funkci zeleniny připravované v  páře „ “. Obrazovka signalizuje 20:00 minut a  předem 

nastavenou teplotu 100 °C, program A1 střídavě bliká.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, na obrazovce bliká zvolený program, poté stiskněte tlačítko 

navýšení hodnoty parametru „ “ nebo snížení parametru „ “. Může být nastaveno na hodnoty 

A1–A5.

• Stiskněte tlačítko nastavení času „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „ “ nebo snížení 

hodnoty „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona parní funkce pro zeleninu „ “ a ikona teploty 

„ “ blikají, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečné vodní hladiny „ “ svítí.

Různé druhy zeleniny vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program Druh zeleniny Teplota (°C) Čas (min) Nádoba Přihrádka

A1 Brokolice 100 20 Děrovaná 2

A2 Mrkev 100 25 Děrovaná 2

A3 Brambory a zeleninová směs 100
100

25
25

Děrovaná
Děrovaná

2
2

A4 Hrách 100 15 Děrovaná 2

A5 Chřest 100 25 Děrovaná 2

6.6  Funkce Gril (funkce parní trouby)

• Vyberte funkci grilu „ “, obrazovka signalizuje 15:00 minut a 200 °C.

• Stiskněte tlačítko nastavení času vaření „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru 

„ “ nebo tlačítko snížení parametru „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “ a  přepněte do módu nastavení teploty. Poté stiskem tlačítka 

navýšení hodnoty parametru „ “ a tlačítka snížení hodnoty parametru „ “ lze nastavit teplotu na 

140–200 °C.

• Stiskněte tlačítko start/pauza „ “ vaření započne, ikona funkce grilu „ “ a  ikona teploty „ “ 

zablikají, ikona doby přípravy „ “ se rozsvítí.

• Maximální čas přípravy: 90:00
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6.7  Funkce Pizza (funkce parní trouby)

• Zvolte funkci pizza „ “, obrazovka signalizuje 200 g.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, na obrazovce bliká váha pizzy 200 g. Poté stiskem tlačítka 

navýšení hodnoty parametru „ “ a tlačítka snížení hodnoty parametru „ “ můžete nastavit váhu 

pizzy v rozmezí: 100 g → 800 g.

• Stiskněte tlačítko start/pauza „ “ vaření započne, ikona funkce pizza „ “ a  ikona teploty „ “ 

zablikají, ikona doby přípravy „ “ se rozsvítí.

Program určí dobu přípravy na základě hmotnosti

Pizza
(g)

Čas
(minuty)

Posun 
hmotnosti

(g)

Pizza
(g)

Čas
(minuty)

Posun 
hmotnosti

(g)

100 0:30

50

650 11:52

50
150 1:30 700 12:54

200 2:34 750 13:56

250 3:35 800 14:58

300 4:38

350 5:40

400 6:42

450 7:44

500 8:46

550 9:48

600 10:50

6.8  Funkce rozmrazování (nabídka nastavení)

• Zvolte funkci rozmrazování „ “, obrazovka signalizuje 10:00 minut.

• Stiskněte tlačítko nastavení času vaření „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty parametru 

„ “ nebo tlačítko snížení parametru „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona parní funkce pro rozmrazování „ “, ikona 

teploty „ “, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečné vodní hladiny „ “ svítí.

• Rozmrazování využívá teplou páru, teplota je automaticky udržována v rozmezí 50 °C – 60 °C (teplota není 

zobrazena).
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6.9  Funkce tepelné sterilizace?

• Vyberte funkci parní sterilizace „ “, obrazovka signalizuje 13:00 minut, předem nastavenou teplotu 

100 °C a program r1 střídavě bliká.

• Stiskněte tlačítko nastavení funkcí „ “, na obrazovce bliká zvolený program. Poté stiskem tlačítka pro 

navýšení hodnoty parametru „ “ a  tlačítka pro snížení hodnoty parametru „ “ můžete nastavit 

program r1–r6.

• Stiskněte tlačítko nastavení času „ “, poté stiskněte tlačítko navýšení hodnoty „ “ nebo snížení 

hodnoty „ “. Možné nastavení času vaření je: 0:00→90:00.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ započne vaření, ikona funkce parní sterilizace „ “ a ikona teploty 

„ “ blikají, ikona doby vaření „ “ a ikona dostatečné vodní hladiny „ “ svítí.

Různé druhy sterilizace vyžadují jinou teplotu – naleznete je v následující tabulce

Program Druh jídla Teplota
(°C)

Čas
(min) Pokyny Nádoba Přihrádka

r1 Talíře 100 13 Rošt 2

r2 Předvařená/zmrazená 
jídla 100 18 Odstraňte víčko z nádoby 

a položte na rošt Rošt 2

r3 Fazole 100 35

Sterilizace: čas a teplota 
pro 1 litr objemu

Rošt 2

r4 Třešně 80 35 Rošt 2

r5 Švestky 90 35 Rošt 2

r6 Dětské lahve 100 12 Rošt 2
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ČÁST 7: NASTAVENÍ ČASOVAČE

Po nastavení funkce a  doby vaření stiskněte tlačítko nastavení času vaření „ “, čímž se stane funkce 

časovače aktivní. Ikona „ “ svítí, blikající obrazovka zobrazuje aktuální čas a nápis „AUTO“ (automatické). 

Nejprve pomocí tlačítek pro nastavení hodnoty parametru „ “ a „ “ nastavíte hodinový odklad. Poté 

stiskněte tlačítko nastavení doby vaření „ “, minuty na displeji začnou blikat. Pomocí tlačítek pro nastavení 

hodnoty parametru „ “ a „ “ nastavíte minutový odklad. Stiskem tlačítka start/pauza „ “ potvrdíte 

nastavení časovače. Při druhém stisknutí tlačítka start/pauza „ “ začne přístroj pracovat ihned. Dalším 

stiskem tlačítka nastavení doby přípravy „ “ se vrátíte zpět do uživatelského rozhraní.

V  pohotovostním režimu časovače bliká na displeji doba odkladu časovače, aktuální čas a „Auto“. Chcete-li 

zrušit volbu programu, podržte tlačítko pohotovostního režimu „ “ po dobu jedné sekundy.
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ČÁST 8: POZASTAVENÍ VAŘENÍ

8.1  Pozastavení nebo zrušení vaření

• Kdykoliv můžete zastavit proces vaření stiskem „ “.

• Otevřete dvířka během vaření pro pozastavení vaření (nedoporučováno vzhledem k množství unikající 

páry, která vás může poranit).

• Dlouhým stiskem tlačítka pohotovostního režimu „ “ můžete zrušit daný program; uslyšíte zvuk 

a proces bude ukončen.

POZNÁMKA: 
Udržujte bezpečnou vzdálenost při otevírání spotřebiče, neboť by vás množství horké páry mohlo 
poranit.

8.2  Změna parametrů
Parametry provozu (čas, teplota, hmotnost) mohou být měněny pouze tehdy, pokud byl proces vaření 
přerušen. Postupujte následovně:

• Stiskněte „ “ pro nastavení délky vaření, tlačítky „ “ a „ “ navolíte požadovaný čas.

• Stiskněte „ “ pro přepnutí do módu nastavení teploty.

• Stiskněte „ “ pro pokračování ve vaření.

8.3  Pohotovostní režim

• Před výběrem libovolné funkce nastavte vhodné parametry. Poté nemačkejte tlačítko „ “ (vaření 

nezačne), ale podržte tlačítko pohotovostního režimu „ “ pro jeho aktivaci.

• Stiskněte „ “ po výběru libovolné funkce během dlouhého podržení „ “, displej poté zobrazí 

PUMP. Stiskněte „ “ a „ “ pro opětovný výběr funkce.
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ČÁST 9: UKONČENÍ PARNÍHO VAŘENÍ

9.1  Ukončení programu využívajícího páru
Po dokončení programu využívajícího páru nebo po ukončení programu dlouhým stiskem tlačítka „ “, bliká 
na displeji nápis „PUMP IN“ a elektronický bzučák po dobu 5 minut každých 30 sekund vydává zvuk „kap, kap, 
kap“. Během této doby, kdy bliká nápis „PUMP IN“, pumpuje automatické čerpadlo vodu z nádržky do bojleru. 
Poté se na displeji rozbliká nápis „PUMP OUT“, který oznamuje, že probíhá zpětné pumpování vody z bojleru do 
nádržky. Po dokončení tohoto procesu přejde přístroj automaticky zpět do pohotovostního režimu.
Pokud je voda v bojleru teplejší než 75 °C, na displeji se rozbliká nápis „PUMP HOT“. Jakmile je teplota vody pod 
75 °C, na obrazovce zabliká nápis „PUMP OUT“ a program automaticky spustí pumpování vody z bojleru zpět 
do nádržky. Po dokončení tohoto procesu přejde přístroj automaticky zpět do pohotovostního režimu.

9.2  Ukončení programu bez využití páry
Po vaření bez využití páry vydá elektronický bzučák zvuk „kap, kap, kap“, na displeji zabliká nápis „End“ 
a v následujících 5 minutách se co 30 sekund ozve zvuk „kap, kap, kap“ za současného blikání nápisu „End“. Po 
5 minutách přejde přístroj do pohotovostního režimu. Při otevření dvířek nebo stisku tlačítka pohotovostního 
režimu „ “ přejde přístroj do pohotovostního režimu.
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ČÁST 10: DEMO REŽIM

Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, držte tlačítka „ “ a „ “ dokud se na obrazovce neobjeví nápis 

„OFF SHO“. Tento nápis znamená, že funkce demo režimu není aktivní. Stiskněte tlačítka „ “ a „ “ 

pro aktivaci nebo deaktivaci funkce demo režim. Pro běžný provoz spotřebiče nastavte hodnotu „OFF SHO“. 

Po nastavení požadované hodnoty se stiskem tlačítka „ “ vrátíte do pohotovostního režimu trouby. Po 

aktivaci Demo režimu bude na obrazovce svítit „ON SHO“.
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ČÁST 11: DĚTSKÝ ZÁMEK
Zámek: 

V aktivním stavu přístroje stiskněte na 3 sekundy tlačítko „ “. Ozve se dlouhé pípnutí, které značí, že byl 

přístroj uveden do stavu dětského zámku, a rozsvítí se indikátor „ “. Při snaze o použití zamčeného přístroje 

se na displeji po dobu 3 sekund objeví nápis „Block“ a následně se přístroj vrátí do původního stavu.

Odemčení: 

Je-li přístroj uzamčen, po stisknutí tlačítka „ “ po dobu 3 sekund se ozve pípnutí. Obrazovka začne ukazovat 

aktuální čas a symbol „ “ přestane svítit.
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ČÁST 12: ODVÁPNĚNÍ

VAROVÁNÍ: 
Pro vaši bezpečnost – odvápnění trvá 45 minut a nemůže být přerušeno.

Po zahájení odvápnění je možno otevírat i zavírat dveře přístroje, postup je následovný:

• V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka „ “ a „ “, na obrazovce se objeví nápis ENTR CAL (funkce 

odvápnění nastavena) a  ikona odvápnění „ “ se dlouze rozsvítí (pokud nechcete používat funkce 

odvápnění, stiskem tlačítka „ “ se navrátíte zpět do pohotovostního režimu).

• Po stisku tlačítka start/pauza „ “ vám nápis „PUMP IN“ sděluje, že došlo k aktivaci systému zpětného 

čerpání.

• Jakmile se objeví nápis „0.5L“, měli byste do nádržky na vodu přidat půl litru odvápňovacího roztoku.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ spustíte funkci odvápnění, které potrvá 30 minut.

• Jakmile se objeví nápis „1.0L“, měli byste do nádržky na vodu přidat 1 litr studené vody.

• Stiskem tlačítka start/pauza „ “ zapnete program, pokud vám nápis „CAL END“ oznámil konec procesu 

odvápnění.

• Při otevření dvířek nebo stisku tlačítka start/pauza „ “ přejde přístroj do pohotovostního režimu.

Doporučená prodleva mezi odvápněním závisí na tvrdosti vaší vody a frekvenci používání. Pokud používáte 
parní funkce čtyřikrát týdně po dobu 30 minut, doporučujeme vám pro zvýšení životnosti vašeho spotřebiče 
provádět odvápnění každých 6 měsíců.

POZNÁMKA: 
Při provádění odvápnění musí být bojler prázdný. Pokud je v bojleru při spouštění programu odvápnění 
stále obsažena voda, program není možné spustit.
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ČÁST 13: ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vaší trouby nebo prováděním údržby odpojte přívod elektrické energie.

Abyste prodloužili životnost vaší parní trouby, věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:
• Smaltované a  nerezové části by měly být umývány vlažnou vodou bez použití jakýchkoliv drsných 

prostředků nebo žíravých látek, které by je mohly poškodit. Na nerezových částech se mohou objevit 
skvrny. Pokud je obtížné tyto skvrny odstranit, použijte komerčně dostupné čisticí prostředky. Po čištění je 
vhodné povrch důkladně opláchnout a vysušit.

• Vnitřek trouby by měl být v ideálním případě čištěn ihned po použití, dokud je stále teplý, pomocí čisticích 
prostředků určených pro čištění za tepla. Vyhněte se používání drsných čisticích prostředků (například 
čisticích prášků, apod.), drsných houbiček na nádobí a kyselin (jako jsou odstraňovače vodního kamene), 
jelikož mohou poškodit smaltované povrchy. Pokud jsou mastné skvrny a  nečistoty obzvlášť obtížně 
odstranitelné, použijte přípravky speciálně určené pro čištění trub a dodržujte pokyny na jejich balení. 
Nikdy nepoužívejte pro čištění vnitřku spotřebiče parní čistič.

• Vhodné pro odvápňovací prostředky jako například tekuté odvápňovače kávovarů. Nekombinujte 
s pěnovými čistidly.

• Vyvarujte se používání pískových čističů, drátěnek a podobných prostředků, které mohou poškodit povrch.

DŮLEŽITÉ: 
Neumývejte nádržku na vodu v myčce.

Výměna žárovky v troubě:
1. Odpojte troubu od elektrické energie prostřednictvím vypínače sloužícího k  připojení spotřebiče 

k elektrické síti nebo troubu odpojte ze zásuvky.
2. Odstraňte skleněný kryt držáku žárovky.
3. Vyjměte žárovku a nahraďte ji žárovkou odolnou vůči vysokým teplotám s následujícími vlastnostmi.
 • Napětí: 220 – 240 V
 • Výkon: 25 W
 • Typ: E14

4. Vraťte na své místo skleněný kryt a znovu připojte troubu do elektrické sítě.
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ČÁST 14: INFORMACE NA DISPLEJI

Displej Popis

Odvápnění

CAL
Spotřebič potřebuje odvápnit.

Bliká – program odvápnění startuje.

0.5L Přidejte 0,5 litru odvápňovacího roztoku do nádržky na vodu.

1.0L Přidejte 1,0 litru studené vody do nádržky na vodu.

Nádržka na vodu

TAN Chyba instalace

LOU Nedostatek vody v nádržce.

Omezení výparu a zpětného toku vody

VRP Funkce omezení výparu je v provozu.

PUMP IN Voda je čerpána z nádržky do bojleru.

PUMP OUT Voda je čerpána z bojleru zpět do nádržky.

Varování

Hot Příliš vysoká teplota

door Dveře nejsou nainstalovány.

Err PUMP Průtokoměr detekuje čerpání příliš malého množství vody.
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ČÁST 15: OSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ: 
Údržba by měla být prováděna pouze profesionálním mechanikem.

Okolnosti, které nevyžadují přítomnost profesionálního technika:
• Prázdný displej!
 –  Zkontrolujte, zda je zapnut indikátor času.

• Přístroj nereaguje na stisk tlačítek!
 –  Zkontrolujte, zda není zapnutá bezpečnostní pojistka.

• Parní trouba nefunguje!
 –  Zkontrolujte správné připojení k zásuvce.
 –  Zkontrolujte, zda je parní trouba připojena ke zdroji energie.
 –  Ujistěte se, zda jsou dveře trouby správně a pevně uzavřeny.
 –  Ujistěte se, že mezi předními dveřmi a čelním panelem dutiny trouby není zachycen žádný předmět.

• Parní trouba v provozu vydává zvláštní zvuky!
 –  Hluk během procesu vaření, vydávaný například čerpadlem parního generátoru.
 –  Tlak páry v dutině trouby během provozu. (Tyto jevy jsou normální).

• Parní trouba nehřeje nebo se zahřívá velmi pomalu!
 –  Zkontrolujte správné nastavení času a teploty.
 –  Kus jídla v parní troubě je příliš velký nebo příliš studený.

• Vnitřní osvětlení po připojení k proudu nesvítí!
 –  Pokud ostatní funkce fungují normálně, pravděpodobně praskla žárovka. Tento fakt neovlivňuje 

parní funkce.
 –  Pokud se chcete zbavit produktu, učiňte tak pomocí specializovaných fi rem. Spotřebič by neměl být 

likvidován vyhozením do běžného odpadu, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo 
jiným nebezpečím.
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ČÁST 16:  TECHNICKÉ PARAMETRY

Model PKS 454

Objem (l) 38 l

Napětí (V) 220 – 240

Frekvence (Hz) 50 / 60

Jistič (A) 16

Výkon (pára) (W) 1 250 – 1 500

Výkon (parní trouba) (W) 1 400 – 1 700

Rozměry produktu (mm) (š × v × h) 594 × 455 × 530 

Rozměry balení (mm) (š × v × h) 675 × 525 × 611 

Hrubá / čistá hmotnost (kg) 33 / 29
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ČÁST 17: LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO PRODUKTU

Naše produkty jsou baleny do obalových materiálů šetrných k životnímu prostředí. Dbejte proto při nakládání 
s těmito materiály na jejich správné třídění a ochranu našeho životního prostředí. Neodkládejte plastové obaly 
v blízkosti děti, abyste předešli nebezpečí vdechnutí a zadušení.

Prosíme, odvezte nepotřebné produkty do sběrného dvora nebo využijte kontejnerů na elektrické spotřebiče, 
díky čemuž budou užitečné materiály recyklovány a snížen jejich rizikový vliv na životní prostředí.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elek-
trické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správ-
né likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně 
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky míst-
nímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu po-
můžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě 
a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC
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