
PARNÁ RÚRA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PKS 454 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

UPOZORNENIE: 
Rúru môžu inštalovať, opravovať a odstraňovať iba kvalifi kované osoby. Udržiavajte deti mimo dosahu 
spotrebiča.

• Pred prvým použitím parnej rúry ju zapnite na najvyššiu teplotu. Táto procedúra odstráni mastné zvyšky 
vzniknuté počas výroby spotrebiča.

• Nenechávajte uvarené jedlo vnútri parnej rúry dlhší čas, zabránite tým prílišnej kondenzácii na dverách.
• Neodpájajte zariadenie od prúdu vlhkými dlaňami.
• Nikdy nezakrývajte ventiláciu počas zahrievania prístroja.
• Pre vašu bezpečnosť počas čistenia najprv odpojte prívod energie a nechajte spotrebič vychladnúť.
• Po skončení varenia dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od dverí rúry, pretože z nich pri otvorení vyjde 

veľké množstvo horúcej pary.
• Po varení vám odporúčame ihneď upratať zvyšky jedla v rúre a zotrieť kondenzované kvapky na vnútornom 

skle parnej rúry.
• Po varení zostane v nádržke na vodu prebytočná tekutina. Prosíme, vyprázdnite nádržku.
• Nikdy nepoužívajte parnú rúru na vykurovanie.
• Ak spotrebič nepracuje správne, privolajte na opravu kvalifi kovaného pracovníka.
• Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré, kovové škrabky na  čistenie skla na dverách rúry, 

pretože môžu poškrabať povrch, čo môže viesť až k roztriešteniu skla.
• Na zaistenie delikátnej chuti jedla vám pred varením odporúčame opláchnuť povrch vodou.
• 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.

• Tento spotrebič je určený do domácností a je v súlade s aktuálne platnou európskou legislatívou.
• Tento spotrebič slúži na varenie a ohrev jedla.

Ak budú predajcovia a používatelia konať v nesúlade s uvedenými inštrukciami, vymieňať časti parnej 
rúry 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 2: ROZBALENIE A INŠTALÁCIA 

2.1  Pred inštaláciou
1.  Skontrolujte, či prístroj nejaví známky poškodenia spôsobené tlakom alebo silou.
2.  Skontrolujte, či sa dvere rúry správne zatvárajú a či nie sú dvere a čelný panel poškodené.
3.  Skontrolujte, či kovová sieťka na dverách rúry nie je ohnutá alebo v zlom stave.
4.  Skontrolujte, či prívodný kábel nie je natrhnutý alebo uvoľnený.
5.  Overte, či sú informácie na produktovom štítku v súlade s príslušnými predpismi.
6.  Po rozbalení obalu oddeľte jednotlivé obalové materiály a  odošlite ich do najbližšieho strediska na 

triedenie odpadu.
 •  Ak je parná rúra poškodená alebo jej používanie nebezpečné, odpojte ju od prívodu elektrickej 

energie.
 • Servis smú vykonávať iba oprávnené osoby.

2.2  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.
Ak umiestnite parnú rúru do skrinky, jej materiál by mal byť izolovaný a medzi okrajom skrinky a rúrou by mal
byť prieduch s plochou najmenej 500 cm2 určený na ventiláciu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

min 550

45
8

558-565

465

44
4

594

21

45
5

542

min500cm
2

min500cm
2



SK – 4

 04/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

542

45
5

21

594

44
4

465

44
8-

45
2558-565

min 550

500cm
2

Na upevnenie parnej rúry k skrinke otvorte, prosím, dvere parnej rúry, vložte štyri skrutky určené do dreva do 
štyroch dier v rohoch a upevnite ich.
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POZNÁMKA k inštalácii a manipulácii: 
Nepoužívajte držadlo na dverách na zdvíhanie.
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ČASŤ 3: NÁKRES PRÍSTROJA

1

2

3

4

5

6

7

1.  Ovládací panel
2.  Nádržka na vodu
3. Tesnenie
4.  Rošty
5.  Plech
6.  Dierovaný plech
7.  Dvere
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Dostupné príslušenstvo

Dierovaná nádoba: Varenie čerstvej aj mrazenej zeleniny, mäsa a hydiny.

Nádoba s plným dnom: Varenie konzervovaného ovocia alebo knedlí.

Rošt: Varenie jedla v malých nádobách, napríklad knedle alebo sladkosti.

UPOZORNENIE:
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktov sa môže vlastný spotrebič vrátane jeho príslušenstva 
líšiť od tohto návodu na použitie, ale funkcia 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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ČASŤ 4: POPIS PREDNÉHO OVLÁDACIEHO PANELU

 Tlačidlo pohotovostného režimu (vypínač)

 Nastavenie času varenia (čas varenia, odložený štart)

 Úprava funkcií (teplota)

 Nastavenie hodín (časovač pohotovostného režimu)

 Detská zámka

 Zvýšenie hodnoty parametra (funkcia, čas, zvýšenie teploty)

 Zníženie hodnoty parametra (funkcia, čas, zníženie teploty)

 Štart/Pauza

Popis funkcií

 Para  Mäso

 Ryby  Zelenina

 Gril  Pizza

 Rozmrazovanie  Sterilizácia

 Hodiny  Detská zámka 

 Čas pečenia  Odložený štart

 Odvápnenie  Vodná hladina (dostatok vody)

 Vodná hladina (nedostatok vody)  Teplota
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ČASŤ 5: OBOZNÁMENIE SA S PARNOU RÚROU

5.1  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.

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

Rozsah hodín: 0:00 – 23:59.

5.2  Vodná hladina

Po umiestnení nádržky na vodu do správnej pozície začujete pípnutie a indikátor správnej hladiny vody „ “ 

sa rozsvieti. Ak je v  nádobke málo vody, indikátor nedostatku vody „ “ sa rozsvieti. Doplňte vodu po 

maximálnu rysku. (Nádržka môže obsahovať maximálne 1,2 litra vody. Nádržka plná vody je vhodná na jedno 

varenie, približne na 60 – 70 minút).

POZNÁMKA: 
1. Na doplnenie vody vyberte nádržku na vodu. Pridajte vodu cez otvor na vstrekovanie vody. Zotrite 

vodu, ak pretiekla.
2. Pridajte vodu, aj keď rúra pracuje. Otvorte na chvíľu dvere rúry, aby došlo k ochladeniu nádržky na 

vodu. Potom vyberte nádržku na doplnenie vody.



SK – 10

 04/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 6: FUNKCIA

6.1  Ponuka

V pohotovostnom režime stlačte na 1 sekundu tlačidlo pohotovostného režimu „ “, vstúpite tým do režimu 

výberu funkcií. Stlačením tlačidiel „ “ a „ “ vyberiete požadovanú funkciu a  na obrazovke uvidíte 

základný čas varenia a príslušné nastavenie parametrov (program, teplota, hmotnosť a pod.).

6.2  Parná funkcia

• Vyberte parnú funkciu „ “, obrazovka signalizuje 10:00 minút a 100 °C.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času varenia „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty parametra 

„ “ alebo tlačidlo zníženia parametra „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, prepnite do režimu nastavenia teploty, potom stlačením tlačidla 

navýšenia hodnoty parametra „ “ a  tlačidla zníženia hodnoty parametra „ “ môžete nastaviť 

teplotu varenia na 40 – 100 °C.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona parnej funkcie „ “ a ikona teploty „ “ 

zablikajú, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočne vysokej vodnej hladiny „ “ svieti.

• Maximálny čas prípravy: 90:00

6.3  Automatické varenie

• Vyberte funkciu mäsa pripravovaného v pare „ “, obrazovka signalizuje 30:00 minút, vopred nastavenú 

teplotu 100 °C a program C1 striedavo bliká.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, na obrazovke bliká zvolený program. Potom stlačte tlačidlo 

navýšenia hodnoty parametra „ “ alebo zníženia parametra „ “. Môže sa nastaviť na hodnoty 

C1–C5.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty „ “ alebo zníženia 

hodnoty „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona parnej funkcie pre mäso „ “ a ikona teploty 

„ “ blikajú, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočnej vodnej hladiny „ “ svietia.
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Rôzne druhy mäsa vyžadujú inú teplotu – nájdete ich v nasledujúcej tabuľke

Program Druh mäsa Teplota (°C) Čas (min) Nádoba Priehradka

C1 Kuracie prsia 100 30 Dierovaná 2

C2 Údené bravčové pečené mäso 100 45 Dierovaná 2

C3 Morčací plátok 100 20 Dierovaná 2

C4 Plátok bravčového mäsa 100 25 Dierovaná 2

C5 Viedenské párky 90 15 Dierovaná 2

6.4  Automatické varenie rýb

• Vyberte funkciu prípravy rýb v pare „ “, obrazovka signalizuje 25:00 minút a predvolenú teplotu 80 °C, 

program b1 striedavo bliká.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, na obrazovke bliká zvolený program. Potom stlačte tlačidlo 

navýšenia hodnoty parametra „ “ alebo zníženia parametra „ “. Môže sa nastaviť na hodnoty 

b1–b5.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty „ “ alebo zníženia 

hodnoty „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona parnej funkcie pre ryby „ “ a ikona teploty „

“ blikajú, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočnej vodnej hladiny „ “ svietia.

Rôzne druhy rýb vyžadujú inú teplotu – nájdete ich v nasledujúcej tabuľke

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

b1 Pstruh 80 25 Dierovaná 2

b2 Krevety 90 15 Dierovaná 2

b3 Rybie fi lé 80 18 Dierovaná 2

b4 Mušle 100 25 Dierovaná 2

b5 Homár 100 30 Dierovaná 1/2
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6.5  Automatické varenie zeleniny

• Vyberte funkciu zeleniny pripravovanej v  pare „ “. Obrazovka signalizuje 20:00 minút a  vopred 

nastavenú teplotu 100 °C, program A1 striedavo bliká.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, na obrazovke bliká zvolený program, potom stlačte tlačidlo 

navýšenia hodnoty parametra „ “ alebo zníženia parametra „ “. Môže byť nastavené na hodnoty 

A1–A5.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty „ “ alebo zníženia 

hodnoty „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona parnej funkcie pre zeleninu „ “ a  ikona 

teploty „ “ blikajú, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočnej vodnej hladiny „ “ svietia.

Rôzne druhy zeleniny vyžadujú inú teplotu – nájdete ich v nasledujúcej tabuľke

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

A1 Brokolica 100 20 Dierovaná 2

A2 Mrkva 100 25 Dierovaná 2

A3 Zemiaky a zeleninová zmes 100
100

25
25

Dierovaná
Dierovaná

2
2

A4 Hrach 100 15 Dierovaná 2

A5 Špargľa 100 25 Dierovaná 2

6.6  Funkcia Gril (funkcia parnej rúry)

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

• Stlačte tlačidlo nastavenia času varenia „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty parametra 

„ “ alebo tlačidlo zníženia parametra „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “ a  prepnite do režimu nastavenia teploty. Potom stlačením 

tlačidla navýšenia hodnoty parametra „ “ a  tlačidla zníženia hodnoty parametra „ “ je možné 

nastaviť teplotu na 140 – 200 °C.

• Stlačte tlačidlo štart/pauza „ “ varenie začne, ikona funkcie grilu „ “ a  ikona teploty „ “ 

zablikajú, ikona času prípravy „ “ sa rozsvieti.

• Maximálny čas prípravy: 90:00
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6.7  Funkcia Pizza (funkcia parnej rúry)

• Zvoľte funkciu pizza „ “, obrazovka signalizuje 200 g.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, na obrazovke bliká hmotnosť pizze 200 g. Potom stlačením 

tlačidla navýšenia hodnoty parametra „ “ a  tlačidla zníženia hodnoty parametra „ “ môžete 

nastaviť hmotnosť pizze v rozmedzí: 100 g → 800 g.

• Stlačte tlačidlo štart/pauza „ “ varenie začne, ikona funkcie pizza „ “ a  ikona teploty „ “ 

zablikajú, ikona času prípravy „ “ sa rozsvieti.

Program určí čas prípravy na základe hmotnosti

Pizza
(g)

Čas
(minúty)

Posun 
hmotnosti

(g)

Pizza
(g)

Čas
(minúty)

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  Funkcia rozmrazovania (ponuka nastavení)

• Zvoľte funkciu rozmrazovania „ “, obrazovka signalizuje 10:00 minút.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času varenia „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty parametra 

„ “ alebo tlačidlo zníženia parametra „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona parnej funkcie pre rozmrazovanie „ “, ikona 

teploty „ “, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočnej vodnej hladiny „ “ svietia.

• Rozmrazovanie využíva teplú paru, teplota sa automaticky udržiava v rozmedzí 50 °C – 60 °C (teplota nie je 

zobrazená).
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6.9  Funkcia tepelnej sterilizácie?

• Vyberte funkciu parnej sterilizácie „ “, obrazovka signalizuje 13:00 minút, vopred nastavenú teplotu 

100 °C a program r1 striedavo bliká.

• Stlačte tlačidlo nastavenia funkcií „ “, na obrazovke bliká zvolený program. Potom stlačením tlačidla 

na navýšenie hodnoty parametra „ “ a tlačidla na zníženie hodnoty parametra „ “ môžete nastaviť 

program r1–r6.

• Stlačte tlačidlo nastavenia času „ “, potom stlačte tlačidlo navýšenia hodnoty „ “ alebo zníženia 

hodnoty „ “. Možné nastavenie času varenia je: 0:00→90:00.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ začne varenie, ikona funkcie parnej sterilizácie „ “ a ikona teploty 

„ “ blikajú, ikona času varenia „ “ a ikona dostatočnej vodnej hladiny „ “ svietia.

Rôzne druhy sterilizácie vyžadujú inú teplotu – nájdete ich v nasledujúcej tabuľke

Program Druh jedla Teplota
(°C)

Čas
(min) Pokyny Nádoba Priehradka

r1 Taniere 100 13 Rošt 2

r2 Predvarené/zmrazené 
jedlá 100 18

Odstráňte viečko 
z nádoby a položte 

na rošt
Rošt 2

r3 Fazuľa 100 35

Sterilizácia: čas 
a teplota pre 1 liter 

objemu

Rošt 2

r4 Čerešne 80 35 Rošt 2

r5 Slivky 90 35 Rošt 2

r6 Detské fľaše 100 12 Rošt 2
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ČASŤ 7: NASTAVENIE ČASOVAČA

Po nastavení funkcie a  času varenia stlačte tlačidlo nastavenia času varenia „ “, čím sa stane funkcia 

časovača aktívna. Ikona „ “ svieti, blikajúca obrazovka zobrazuje aktuálny čas a nápis „AUTO“ (automatické). 

Najprv pomocou tlačidiel na nastavenie hodnoty parametra „ “ a „ “ nastavíte hodinový odklad. 

Potom stlačte tlačidlo nastavenia času varenia „ “, minúty na displeji začnú blikať. Pomocou tlačidiel na 

nastavenie hodnoty parametra „ “ a „ “ nastavíte minútový odklad. Stlačením tlačidla štart/pauza „

“ potvrdíte nastavenie časovača. Pri druhom stlačení tlačidla štart/pauza „ “ začne prístroj pracovať 

ihneď. Ďalším stlačením tlačidla nastavenia času prípravy „ “ sa vrátite späť do používateľského rozhrania.

V  pohotovostnom režime časovača bliká na displeji čas odkladu časovača, aktuálny čas a „Auto“. Ak chcete 

zrušiť voľbu programu, podržte tlačidlo pohotovostného režimu „ “ na jednu sekundu.
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ČASŤ 8: POZASTAVENIE VARENIA

8.1  Pozastavenie alebo zrušenie varenia

• Kedykoľvek môžete zastaviť proces varenia stlačením „ “.

• Otvorte dvierka počas varenia na pozastavenie varenia (neodporúčané vzhľadom na množstvo unikajúcej 

pary, ktorá vás môže poraniť).

• Dlhým stlačením tlačidla pohotovostného režimu „ “ môžete zrušiť daný program; začujete zvuk 

a proces sa ukončí.

POZNÁMKA: 
Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť pri otváraní spotrebiča, pretože by vás množstvo horúcej pary mohlo 
poraniť.

8.2  Zmena parametrov
Parametre prevádzky (čas, teplota, hmotnosť) sa môžu zmeniť iba vtedy, ak bol proces varenia prerušený. 
Postupujte nasledovne:

• Stlačte „ “ na nastavenie dĺžky varenia, tlačidlami „ “ a „ “ navolíte požadovaný čas.

• Stlačte „ “ na prepnutie do režimu nastavenia teploty.

• Stlačte „ “ na pokračovanie vo varení.

8.3  Pohotovostný režim

• Pred výberom ľubovoľnej funkcie nastavte vhodné parametre. Potom nestláčajte tlačidlo „ “ (varenie 

nezačne), ale podržte tlačidlo pohotovostného režimu „ “ na jeho aktiváciu.

• Stlačte „ “ po výbere ľubovoľnej funkcie počas dlhého podržania „ “, displej potom zobrazí PUMP. 

Stlačte „ “ a „ “ na opätovný výber funkcie.
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ČASŤ 9: UKONČENIE PARNÉHO VARENIA

9.1  Ukončenie programu využívajúceho paru
Po dokončení programu využívajúceho paru alebo po ukončení programu dlhým stlačením tlačidla „ “, 
bliká na displeji nápis „PUMP IN“ a elektronický bzučiak 5 minút každých 30 sekúnd vydáva zvuk „kvap, kvap, 
kvap“. Za tento čas, keď bliká nápis „PUMP IN“, pumpuje automatické čerpadlo vodu z nádržky do bojlera. Potom 
sa na displeji rozbliká nápis „PUMP OUT“, ktorý oznamuje, že prebieha spätné pumpovanie vody z bojlera do 
nádržky. Po dokončení tohto procesu prejde prístroj automaticky späť do pohotovostného režimu.
Ak je voda v bojleri teplejšia než 75 °C, na displeji sa rozbliká nápis „PUMP HOT“. Hneď ako je teplota vody pod 
75 °C, na obrazovke zabliká nápis „PUMP OUT“ a program automaticky spustí pumpovanie vody z bojlera späť 
do nádržky. Po dokončení tohto procesu prejde prístroj automaticky späť do pohotovostného režimu.

9.2  Ukončenie programu bez využitia pary
Po varení bez využitia pary vydá elektronický bzučiak zvuk „kvap, kvap, kvap“, na displeji zabliká nápis „End“ 
a v nasledujúcich 5 minútach sa každých 30 sekúnd ozve zvuk „kvap, kvap, kvap“ za súčasného blikania nápisu 
„End“. Po 5 minútach prejde prístroj do pohotovostného režimu. Pri otvorení dvierok alebo stlačení tlačidla 
pohotovostného režimu „ “ prejde prístroj do pohotovostného režimu.
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ČASŤ 10: DEMO REŽIM

Ak je spotrebič v pohotovostnom režime, držte tlačidlá „ “ a „ “ kým sa na obrazovke neobjaví nápis 

„OFF SHO“. Tento nápis znamená, že funkcia demo režimu nie je aktívna. Stlačte tlačidlá „ “ a „ “ na 

aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie demo režim. Pre bežnú prevádzku spotrebiča nastavte hodnotu „OFF SHO“. 

Po nastavení požadovanej hodnoty sa stlačením tlačidla „ “ vrátite do pohotovostného režimu rúry. Po 

aktivácii Demo režimu bude na obrazovke svietiť „ON SHO“.
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ČASŤ 11: DETSKÁ ZÁMKA
Zámka: 

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.
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ČASŤ 12: ODVÁPNENIE

VAROVANIE: 
Pre vašu bezpečnosť – odvápnenie trvá 45 minút a nemôže sa prerušiť.

Po začatí odvápnenia je možné otvárať aj zatvárať dvere prístroja, postup je nasledovný:

• V pohotovostnom režime stlačte tlačidlá „ “ a „ “, na obrazovke sa objaví nápis ENTR CAL (funkcia 

odvápnenia nastavená) a  ikona odvápnenia „ “ sa dlho rozsvieti (ak nechcete používať funkciu 

odvápnenia, stlačením tlačidla „ “ sa vrátite späť do pohotovostného režimu).

• Po stlačení tlačidla štart/pauza „ “ vám nápis „PUMP IN“ oznamuje, že došlo k  aktivácii systému 

spätného čerpania.

• Hneď ako sa objaví nápis „0.5L“, mali by ste do nádržky na vodu pridať pol litra odvápňovacieho roztoku.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ spustíte funkciu odvápnenia, ktoré potrvá 30 minút.

• Hneď ako sa objaví nápis „1.0L“, mali by ste do nádržky na vodu pridať 1 liter studenej vody.

• Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ zapnete program, ak vám nápis „CAL END“ oznámil koniec procesu 

odvápnenia.

• Pri otvorení dvierok alebo stlačení tlačidla štart/pauza „ “ prejde prístroj do pohotovostného režimu.

Odporúčané oneskorenie medzi odvápnením závisí od tvrdosti vašej vody a  frekvencie používania. Ak 
používate parné funkcie štyrikrát týždenne 30 minút, odporúčame vám na zvýšenie životnosti vášho spotrebiča 
odvápňovať každých 6 mesiacov.

POZNÁMKA: 
Pri odvápňovaní musí byť bojler prázdny. Ak sa v  bojleri pri spúšťaní programu odvápnenia stále 
nachádza voda, program nie je možné spustiť.
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ČASŤ 13: ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vašej rúry alebo vykonávaním údržby odpojte prívod elektrickej energie.

Aby ste predĺžili životnosť vašej parnej rúry, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim bodom:
• Smaltované a  antikorové časti by sa mali umývať vlažnou vodou bez použitia akýchkoľvek drsných 

prostriedkov alebo žieravých látok, ktoré by ich mohli poškodiť. Na antikorových častiach sa môžu objaviť 
škvrny. Ak je ťažké tieto škvrny odstrániť, použite komerčne dostupné čistiace prostriedky. 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 
prípravky špeciálne určené na čistenie rúr a  dodržiavajte pokyny na ich balení. Nikdy nepoužívajte na 
čistenie vnútra spotrebiča parný čistič.

• Vhodné pre odvápňovacie prostriedky, ako napríklad tekuté odvápňovače kávovarov. Nekombinujte 
s penovými čistidlami.

• Vyvarujte sa používania pieskových čističov, drôteniek a podobných prostriedkov, ktoré môžu poškodiť 
povrch.

DÔLEŽITÉ: 
Neumývajte nádržku na vodu v umývačke.

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 s nasledujúcimi vlastnosťami.
 • Napätie: 220 – 240 V
 • Výkon: 25 W
 • Typ: E14

4. Vráťte na svoje miesto sklenený kryt a znovu pripojte rúru do elektrickej siete.
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ČASŤ 14: INFORMÁCIE NA DISPLEJI

Displej Popis

Odvápnenie

CAL
Spotrebič potrebuje odvápniť.

Bliká – program odvápnenia štartuje.

0.5L Pridajte 0,5 litra odvápňovacieho roztoku do nádržky na vodu.

1.0L Pridajte 1,0 litra studenej vody do nádržky na vodu.

Nádržka na vodu

TAN Chyba inštalácie

LOU Nedostatok vody v nádržke.

Obmedzenie výparu a spätného toku vody

VRP Funkcia obmedzenia výparu je v prevádzke.

PUMP IN Voda sa čerpá z nádržky do bojlera.

PUMP OUT Voda sa čerpá z bojlera späť do nádržky.

Varovanie

Hot Príliš vysoká teplota

door Dvere nie sú nainštalované.

Err PUMP Prietokomer deteguje čerpanie príliš malého množstva vody.
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ČASŤ 15: ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

VAROVANIE: 
Údržbu by mal vykonávať iba profesionálny mechanik.

Okolnosti, ktoré nevyžadujú prítomnosť profesionálneho technika:
• Prázdny displej!
 –  Skontrolujte, či je zapnutý indikátor času.

• Prístroj nereaguje na stlačenie tlačidiel!
 –  Skontrolujte, či nie je zapnutá bezpečnostná poistka.

• Parná rúra nefunguje!
 –  Skontrolujte správne pripojenie k zásuvke.
 –  Skontrolujte, či je parná rúra pripojená k zdroju energie.
 –  Uistite sa, či sú dvere rúry správne a pevne uzatvorené.
 –  Uistite sa, že medzi prednými dvermi a  čelným panelom dutiny rúry nie je zachytený žiadny 

predmet.

• Parná rúra v prevádzke vydáva zvláštne zvuky!
 –  Hluk počas procesu varenia, vydávaný napríklad čerpadlom parného generátora.
 –  Tlak pary v dutine rúry počas prevádzky. (Tieto javy sú normálne).

• Parná rúra nehreje alebo sa zahrieva veľmi pomaly!
 –  Skontrolujte správne nastavenie času a teploty.
 –  Kus jedla v parnej rúre je príliš veľký alebo príliš studený.

• Vnútorné osvetlenie po pripojení k prúdu nesvieti!
 –  Ak ostatné funkcie fungujú normálne, pravdepodobne praskla žiarovka. Tento fakt neovplyvňuje 

parné funkcie.
 –  Ak sa chcete zbaviť produktu, urobte tak pomocou špecializovaných fi riem. Spotrebič by sa nemal 

likvidovať vyhodením do bežného odpadu, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia 
alebo iným nebezpečenstvám.
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ČASŤ 16:  TECHNICKÉ PARAMETRE

Model PKS 454

Objem (l) 38 l

Napätie (V) 220 – 240

Frekvencia (Hz) 50/60

Istič (A) 16

Výkon (para) (W) 1 250 – 1 500

Výkon (parná rúra) (W) 1 400 – 1 700

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

Rozmery balenia (mm) (š × v × h) 675 × 525 × 611 

Hrubá/čistá hmotnosť (kg) 33/29
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ČASŤ 17: LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU

Naše produkty sú balené do obalových materiálov šetrných k životnému prostrediu. Dbajte preto pri nakladaní 
s  týmito materiálmi na ich správne triedenie a  ochranu nášho životného prostredia. Neodkladajte plastové 
obaly v blízkosti detí, aby ste predišli nebezpečenstvu vdýchnutia a zadusenia.

Prosíme, odvezte nepotrebné produkty 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 elektric-
ké a  elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu lik-
vidáciu, obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrob-
ky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych ne-
gatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zber-
ného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpis-
mi udeliť pokuty.

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

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potreb-
né 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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