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 CZ 
Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete 
manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. 
Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění 
uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv 
odpovědnost. 
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TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10032460, 10032485 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo. 

Tento produkt je v souladu s 
následujícími evropskými normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2009/125/EU (ErP) 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Všeobecné pokyny 

• Před použitím tohoto produktu si pozorně prostudujte celý uživatelský manuál. Manuál
uchovejte na bezpečném místě a uložte jej pro budoucí použití. Ujistěte se, že i jiní
uživatelé produktu jsou obeznámeni s těmito pokyny.

• Při prvním zapnutí trouby může dojít k uvolnění nepříjemné vůně. Je to způsobeno
spojovacím činidlem, které je používáno pro izolaci v troubě.

• Prosím, spusťte novou prázdnou troubu na běžnou funkci
vaření, na 250 ° C, 90 minut pro vyčištění olejových nečistot v
ní.

• Při prvním použití je zcela normální, že v dutině trouby bude mírný kouř a zápach.
Pokud k tomu dojde, stačí počkat, dokud se zápach nevytratí, před umístěním jídla do
trouby.

• Výrobek používejte ve větraném prostředí.
• Zařízení a jeho přístupné části jsou během používání horké. Třeba dbát na to, abyste se

nedotýkali topných těles uvnitř trouby. Děti, které jsou mladší než 8 let by neměly mít
přístup k tomuto zařízení a měly by být neustále pod dohledem.

• Pokud je povrch prasklý, vypněte zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání
spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto
spotřebiče.

• Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba by neměla být prováděna mladšími
osobami, které nejsou pod dozorem.

• Během používání se spotřebič ohřeje. Třeba dbát na to, abyste se nedotýkali
topných těles uvnitř trouby.

• Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě během provozu, zejména pokud je zapnutý gril.
• Před výměnou výhřevné lampy na pečení se ujistěte, že je přístroj

vypnutý, aby se předešlo možnému úrazu elektrickým proudem.
• Prostředky na odpojení musí být zabudovány do řidiče v souladu se specifikacemi

elektrického zapojení.
• Děti musí být pod dozorem, aby se zajistil, že se se zařízením nebudou hrát:
• Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s

omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností,
nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a
mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby
odpovědné za jejich bezpečnost.

• Snadno přístupné části se mohou během používání ohřát. Udržujte malé děti mimo
dosahu zařízení.

• Odpojovací prostředky musí být zabudovány do elektrické instalace v souladu s předpisy
pro elektroinstalace.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisem nebo
podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.

• Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo ostré kovové škrabky na
čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.

• K čištění se nesmí používat parní čistič.
• Zařízení nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného

dálkového ovládání.
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Speciální pokyny 
• Nepoužívejte troubu, pokud nemáte něco obuté na nohách.

Nedotýkejte se trouby s vlhkými rukama nebo nohama.
• Trouba: Během pečení by se dvířka trouby neměly často otevírat.
• Přístroj musí být namontován a uveden do provozu autorizovaným

technikem. Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohly být
způsobeny chybným umístěním a montáží neautorizovanými osobami.

• Pokud jsou dvířka trouby otevřená, nenechte na nich nic položené, protože
můžete způsobit nevyvážení dveří nebo jejich zlomení.

• Některé části spotřebiče mohou dlouhodobě udržovat teplo; je třeba počkat,
dokud se spotřebič vychladí, a až potom se můžete dotýkat bodů, které jsou
přímo vystaveny působení tepla.

• Je doporučeno zařízení odpojit, pokud jej nebudete používat delší dobu.
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 CZ 
TLAČÍTKA A FUNKCE 

Lampa trouby na pečení: Umožňuje uživateli sledovat průběh vaření 
bez otevírání dveří. Kontrolka trouby se rozsvítí při všech funkcích 
vaření. 

Rozmrazování: Cirkulace vzduchu při pokojové teplotě umožňuje 
rychlejší rozmrazování mražených potravin (bez použití ohřevu). Je to 
jemný, ale rychlý způsob, jak urychlit čas rozmrazování a 
rozmrazování hotových jídel a krémů plněných výrobků atd. 

Spodní ohřívač: Teplo je mířené pouze na spodní stranu trouby. Tuto 
možnost použijte pro připečení spodní strany potravin. Tato funkce je 
vhodná pro pomalé vaření nebo pro ohřívání hotových jídel. 

Vaření konvekcí: Ohřívače z horní a spodní strany rovnoměrně 
ohřívají potraviny. Pečení je možné jen na jedné úrovni. 

Konvekce a ventilátor: Horní topný článek a spodní topný 
článek pracují spolu s ventilátorem. Jídlo je v troubě uvařené 
rovnoměrně ze všech stran. 

Gril - malý: Tato metoda pečení je určena na grilování s použitím 
pouze horního topného tělesa, který směřuje teplo dolů na potraviny. 

Dvojitý gril: Vnitřní topný prvek a vnější topný článek v horní části 
trouby pracují najednou. Vhodné ke grilování větších množství 
jídla. 

Dvojitý gril s ventilátorem (na zadním panelu): Vnitřní článek a 
vnější topný článek v horní části trouby pracují spolu s 
ventilátorem. Vhodné na grilování velkého množství masa. 

Konvekce: Teplý vzduch ohříván zadním ohřívačem je 
rovnoměrně rozmístěn po celé troubě velmi rychle pomocí 
ventilátoru. Výsledkem je rychlejší a úspornější způsob vaření. 
Konvekce umožňuje vaření jídla současně na různých policích. 

Nastavení funkcí Časovač Ovladač teploty 
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MONTÁŽ 

Poznámka k montáži trouby do kuchyňské linky 

Namontujte troubu do prostoru v kuchyňské lince; může být umístěna pod 
pracovní deskou nebo do stojící skříně. Připevněte troubu na místo 
přišroubováním na místo pomocí dvou upevňovacích otvorů v rámu. Chcete-li 
najít upevňovací otvory, otevřete dvířka trouby a podívejte se dovnitř. Pro 
zaručení správné ventilace, dodržujte odstupy a stanovené rozměry při montáži 
trouby. 

• Na to aby trouba fungovala správně, je třeba správné umístění.
• Panely kuchyňské linky, které se nacházejí vedle trouby, musí být vyrobeny z teplu odolného materiálu.

Ujistěte se, že lepidla vyrobené z dýhovaného dřeva mohou vydržet při teplotách nejméně 120 ° C.
• Plasty nebo lepidla, které nedokážou odolávat takovým teplotám, se

roztaví a deformují, jakmile je trouba uložena na správném místě,
elektrické části musí být zcela izolovány. Jde o podmínku, jejíž dodržení je
nutné pro bezpečnost.

• Všechny ochranné kryty musí být připevněny na místě, aby je bylo možné odstranit bez použití
nástrojů.

• Odstraňte zadní část kuchyňské linky, abyste zajistili dostatečné proudění vzduchu okolo trouby.
• Hořák musí mít zadní mezeru nejméně 45 mm.

Připojení trouby 
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 CZ 
Rozměry pro montáž (hodnoty v mm) 

Důležité rady týkající se montáže 

• Pro všechny rozměry jsou přípustné pouze plusové odchylky.
• Skříňka obecně neobsahuje zásuvku
• Počet zahrnutého příslušenství závisí na konkrétním

zakoupeném spotřebiči.

Připevnění trouby do skříně 

1. Vložte troubu do výřezu skříňky.

2. Otevřete dvířka trouby.

3. Připevněte troubu do kuchyňské skříně
pomocí dvou držáků "A", které zapadají do
otvorů

v rámu trouby a namontujte dva šrouby "B".
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Odstranění dveří trouby (volitelné) 

Odnímatelné dveře umožňují snadný a rychlý přístup k celému interiéru trouby v případě údržby. 

1 
Chcete-li dveře vybrat, otevřete 
dveře do maximálního úhlu. 
Potom zatlačte sponu na závěsu 
dveří směrem dozadu. 

2 
Dveře zavřete do úhlu přibližně 
15 °. Dvířka zvedněte a pomalu 
vytáhněte z trouby. 
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4 

Po vytažení 
vnitřního skla 
vytáhněte střed tak, 
jak je znázorněno 
na obrázku 6. 

Sklo 

Guma 

5 
Po dokončení čištění pokračujte od posledního bodu předešlých 
instrukcí pro vrácení dveří do původní polohy. 

POUŽITÍ A PROVOZ 

Nastavení časovače 

1. Úprava času na časovači: Stiskněte časovač a otočte ho proti směru
hodinových ručiček. Tímto způsobem můžete nastavit čas hodin na místní čas.
Po nastavení připojte troubu k napájení, hodiny začnou běžet podle místního 
času. 

Časovač 

Tlačítko 

Nastavení 
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2. Nastavení provozního času trouby: Otočte knoflík proti směru hodinových
ručiček přímo, abyste nastavili provozní dobu trouby.

Když se tento symbol rozsvítí, trouba přestane fungovat. 

Když je tento symbol zapnutý, trouba se musí ovládat ručně (bez 
časovače pracuje trouba nepřetržitě). 

Když se tato ikona rozsvítí, ukáže provoz trouby. 

Časovač zazní po dokončení vaření a tato ikona se rozsvítí. 

Uživatel může zastavit vyzvánění otočením ovladače proti směru 
hodinových ručiček na tuto ikonu. 

3. Nastavení času spuštění trouby: Zatáhněte knoflík a otočte ho
proti směru hodinových ručiček. Červený trojúhelník na vrchu hodin
ukazuje čas spuštění pece.

Například: Jak je zobrazeno na obrázku: čas začátku pečení je 10
hodin (viz šipku na "X"). Po 165 minutách se trouba zastaví a časovač
zazvoní.
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Zapnutí trouby 

1. Pomocí otočného knoflíku vyberte požadovaný režim vaření.
2. Pomocí knoflíku Teplota vyberte požadovanou teplotu.
3. Když svítí, trouba se zahřívá na nastavenou teplotu.
4. Během vaření můžete udělat následující:

• Pomocí otočného knoflíku změnit požadovaný režim vaření.
• Pomocí otočného knoflíku změnit požadovanou teplotu vaření.
• Zastavit vaření otočením ovládacího knoflíku do polohy "0".

Větrací otvory 

Ventilátor zůstane spuštěn po skončení vaření, pokud je teplota uvnitř trouby 
vyšší než 70 stupňů. Chladicí ventilátor bude fungovat, dokud teplota nedosáhne 
hodnotu 60 stupňů. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Drátěný rošt: Na grilování, nádobí, podložky 
na pečení a grilování. 

Boční poličky Pro vaření potravin větší 
velikosti lze tyto poličky na pravé a levé 
straně trouby odstranit, nádoby a podnos se 
dají položit na dno trouby pomocí funkcí 
jako Radiant grilování, Dvojité grilování, 
Dvojité grilování s ventilátorem 

Poznámka: Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby, aby 

nedošlo k poškození povlaku na dně trouby. Vždy vložte jídlo do regálu. 
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Důležité rady 

• Abyste zajistili bezpečný provoz v troubě, je nezbytné správné
umístění plechu nebo jiných pomůcek na vaření.

• Plech je možné použít pouze mezi první a pátou příčkou.
• Plechy by se měly používat správným směrem, aby se během

odstranění plechu nebo podnosu nepohnuli horké potraviny.

Univerzální plech: Na vaření velkého 
množství potravin, jako jsou koláče, pečivo, 
mražené potraviny atd., Nebo na sběr tuku / 
odpadu při rozlití masných šťáv. 

Poznámka: Při umísťování nádobí na dno trouby nepoužívejte funkci se 
spodním ohřevem, abyste zabránili shromažďování tepla na spodku trouby 
(pouze pro konkrétní modely). 



11 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

V zájmu dobrého vzhledu a spolehlivosti udržujte troubu čistou. Moderní design 
zařízení umožňuje minimální údržbu trouby. Části zařízení, které přicházejí do 
kontaktu s potravinami, musí být pravidelně čištěny. 

• Před jakoukoliv údržbou a čištěním odpojte napájecí kabel.
• Nastavte všechny ovládací prvky do polohy OFF. Počkejte, dokud není vnitřní

část trouby ochlazena, stačí
do mírně teplého stavu, protože v takovém případě je čištění snadnější.

• Vyčistěte povrch zařízení vlhkým hadrem, jemným kartáčem nebo
jemnou houbou a potom osušte utěrkou.

• V případě silného znečištění použijte horkou vodu s neabrazivním čisticím
prostředkem.

• Při čištění dvířek trouby nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky, které mohou poškrábat povrch nebo vést k poškození
skla.

• Nikdy nenechávejte kyselé látky (citrónovou šťávu, ocet) na
částech z nerezavějící oceli.

• K čištění zařízení nepoužívejte vysokotlaký čistič. Prostory kde se peče mohou
být umyty jemným odmašťovačem.

Výměna žárovky 

Při výměně postupujte následovně: 

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič.

2. Odšroubujte kryt lampy otáčením proti směru hodinových ručiček (mějte na
paměti, že to může jít těžko) a vyměňte žárovku za novou (stejného typu).

3. Vraťte skleněný kryt světla na původní místo.

POZNÁMKA: Používejte pouze 25-40 W / 220-240 V, 300 ° C halogenové žárovky 
jako náhradní díly. 
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  CZ 
POKYNY K LIKVIDACI 

Podle Evropského nařízení odpadu 
2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo 
jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do 
domácího odpadu. Na základě směrnice by 
se měl přístroj odevzdat na příslušném 
sběrném místě pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním správné 
likvidace výrobku pomůžete zabránit 
možným negativním dopadem na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl 
být důsledek nesprávné likvidace výrobku. 
Pro detailnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní 
úřad nebo na odpadovou a likvidační 
službu vaší domácnosti. 

v.malacky
Stamp
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  CZ 
Informace v souladu s 65/2104 

Obchodní značka dodavatele: Klarstein 

Identifikační číslo produktu dodavatele: 

10032460, 10032485 

index energetické efektivity (EEI cavity): 106.5 

třída energetické efektivity: A 

spotřeba energie za cyklus v konvenčním režimu a v režimu konvekce a ventilátoru v kWh: 

0.99 / 0.89 kWh 

počet dutin: 1 

zdroj tepla: Elektrická energie 

Objem dutiny v litrech: 70 l 

Informace v souladu s 66/2104 
Symbol Hodnota Jednotka 

Identifikátor modelu: 10032460, 10032485 

Typ trouby 

Hmotnost zařízení M 37,8 kg 
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Počet varných dutin 1 

Zdroj tepla podle 
varné dutiny 
(elektrika nebo plyn) 
Objem podle dutiny V 70 l 

Spotřeba energie 
(elektřina) potřebné 
na ohřev 
standardizovaného 
zatížení v dutině 
elektrické pece 
během cyklu v 
běžném režimu na 
varnou dutinu 
(konečná 
elektrická energie) 

EC elektrická dutina 0,99 kWh/cyklus 

Spotřeba energie 
potřebná na ohřev 
standardizovaného 
zatížení ve varné 
dutině elektrické pece 
během cyklu v režimu 
ventilátoru na varnou 
dutinu (konečná 
elektrická energie) 

EC elektrická dutina 0,89 kWh/cyklus 

Spotřeba energie 
potřebná k zahřátí 
standardizovaného 
zatížení v plynové 
varné dutině trouby 
během cyklu v 
běžném režimu na 
varnou dutinu 
(konečná 
spotřeba plynu) 

EC plynová dutina - MJ/cyklus 
kWh/cyklus( 1 ) 

Spotřeba energie 
potřebná k zahřátí 
standardizovaného 
zatížení v plynové 
varné dutině pece 
během cyklu v 
nuceném režimu 
ventilátoru na varnou 
dutinu (konečná 
energie plynu) 

EC plynová dutina - MJ/cyklus 
kWh/cyklus( 1 ) 

Index energetické 
účinnosti na 
varnou dutinu 

EEI dutina 106,5 

( 1 ) 1 kWh/cyklus= 3,6 MJ/cyklus. 
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  CZ 
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