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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. Naskenujte QR kód, abyste získali 
přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším 
informacím o produktu. 
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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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UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí popálení! Při otevření dvířek trouby může 
uniknout horká pára. Dodržujte bezpečnou vzdálenost, 
abyste zabránili opaření. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
 

Všeobecné informace 
 

• Nikdy nemyjte skříň s tekoucí vodou, aby nedošlo k poškození 
elektrických komponentů. 

• Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedovolte, aby se do jednotky 
dostala voda nebo jiné tekutiny. 

• Děti starší než 8 let, osoby s mentálním a tělesným postižením smí přístroj 
používat pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeni s jeho funkcemi a 
bezpečnostními opatřeními od nadřízených osob. Ujistěte se, že se děti 
nehrají se zařízením. Děti starší 8 let mohou přístroj čistit jen pod dozorem. 

• Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Přístroj připojte pouze 
k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 

výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. 
• Nenechávejte děti hrát si se zařízením. 
• Nepřipojujte a neodpojujte zařízení mokrýma rukama. 
• Neumísťujte tento výrobek na nebo do blízkosti ubrusů, záclon nebo 

jiných hořlavých materiálů. 
• Na všech stranách kolem výrobku nechte alespoň 10 cm prostoru. Na 

horní část tohoto zařízení neumisťujte žádné předměty. 
• Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. 

 

• Nebezpečí popálení! Při otevření dvířek trouby může uniknout horká pára. 
Dodržujte bezpečnou vzdálenost, abyste zabránili opaření. 

• Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné cizí předměty. 
• K čištění varné desky nepoužívejte parní čistič. 
• Před výměnou výhřevné lampy na pečení se ujistěte, že je přístroj 

vypnutý, aby se předešlo možnému úrazu elektrickým proudem. 
• Neinstalujte přístroj do skříňky, protože se může přehřát. 
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UPOZORNĚNÍ: 
Nebezpečí popálení! Spotřebič se během používání zahřívá. 
Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby a 
používali rukavice. 

Pokyny pro bezpečné používání 
 

• Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela 
vychladnout. 

• Spotřebič nainstalujte na suchý, rovný povrch a nechte kolem něj 10 
cm volného místa ve všech směrech tak, aby mohl vzduch dostatečně 
cirkulovat. 

• Zařízení nezapojujte do zásuvky, která je již připojena k jiným kuchyňským 
spotřebičem. 

• Zařízení neumisťujte do blízkosti hořlavých předmětů. Zařízení umístěte 
mimo záclon, závěsů, tapet a podobných předmětů, abyste předešli 
požáru. Na spotřebič neumisťujte žádné předměty. 

• Panel dvířek sporáku čistěte měkkým a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 
abraziva ani kovové škrabky, protože poškrábou povrch. 

• Nepřipojujte zařízení k externím časovačem nebo dálkově ovládaným zásuvkám. 
• Před použitím zkontrolujte, zda je vaše nádobí vhodné pro tento produkt. 

Doporučujeme používat skleněné nádoby odolné vůči teplu nebo 
keramické nádoby. Zařízení naplňte maximálně do dvou třetin. 

• Nepřeplňujte nádrž na vodu. Při plnění použijte jako vodítko značku MAX 
v nádrži. 

• Na otevřená dvířka trouby neumisťujte žádné nádoby. 
• Neohřívejte potraviny v utěsněné nádobě, jinak může nádoba 

explodovat. Před ohřevem přeložte potraviny do nádoby odolné vůči 
teplu. 
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POPIS PRODUKTU  
 

 

1 Ovládací panel 7 Rukojeť 

4 Gril 8 Dveře 

5 Pekáč 9 Zásobník na vodu 

6 Nádrž na vodu 10 Tělo 
  11 Spínač dveří 
  12 Rukavice 
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OVLÁDACÍ PANEL A HLAVNÍ FUNKCE 
 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 

Kontrolka lampy / dětský zámek 

• Dotkněte se ho jednou, lampa je zapnuta; dotkněte se ho znovu, lampa 
trouby je vypnutá. 

• Po ukončení provozu bude lampa zapnuta po dobu tří minut. 
• Po otevření dvířek trouby bude lampa zapnuta po dobu tří minut. 
• Tlačítko se přepne na dětský zámek podržením na tři sekundy; v 

pohotovostním režimu ho podržte jednou, je zablokováno; znovu ho 
stiskněte, abyste jej odemkli. 

 
 

2 

 
 
 

 

Tlačítko SETTING -nastavení 

• V jakémkoliv pohotovostním režimu programů stiskněte toto tlačítko pro 
vstup do přednastaveného režimu a ikona předvolby je zapnutá. 

• Po ukončení všech programů stiskněte toto tlačítko na zadání funkce 
časového zpoždění 
a ikona funkce časového zpoždění je zapnutá. 

 

3 

 
 

Tlačítko zpět 

Stiskněte toto tlačítko, abyste se vrátili do předchozího režimu nastavení předtím, 
než začnete pracovat a stiskněte ho znovu, abyste se vrátili. 

 
 

4 

 
 

 

Výběrové tlačítko (funkce návratu) 

• Vyberte 9 uživatelských režimů běžných funkcí a 10 specifických pracovních 
režimů. 

• Nastavte čas. 
• Nastavte teplotu. 

 
 

5 

 
 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete všechny ikony, které se mají rozsvítit; v 
aktivačním nebo provozním stavu zařízení stiskněte toto tlačítko, abyste opustili 
režim provozu a zařízení se vrátí do pohotovostního stavu. 

 
 

6 

 
 

 

Výběrové tlačítko (funkce vpřed) 

• Vyberte 9 uživatelských režimů běžných funkcí a 10 specifických pracovních 
režimů 
směrem dopředu. 

• Nastavte čas. 
• Nastavte teplotu. 

 
7 

 
 

Tlačítko Start / Pause & Enter 

Start / pauza a Enter. 
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INDIKÁTORY DISPLEJE A PROGRAMY 
 

 
 

1 

 

88: 88 

Čas 

Přední dvě číslice označují hodiny (0-24). Dvě číslice vzadu 
označují minuty (0-59). 

 
2 

 
888°C 

Teplota 

Nastavitelný rozsah: 30-230 °C. 

 
3 

 

 
Časovač 

Rozsvítí se, když je časovač aktivní. 

 
4 

 
 Časová prodleva 

Indikuje aktivní časová prodleva. 
 

5 

 
 

Úroveň vody 

Během provozu se rozsvítí tento symbol. Pokud symbol bliká, 
je třeba doplnit vodu. 

 
6 

 
 Čištění nádrže na vodu 

Označuje čištění nádrže na vodu. 

 
7 

 

 Dětská pojistka 

Označuje aktivní dětskou pojistku. 

 
8 

 

 Odstranění vodního kamene 

Označuje probíhající odstraňování vodního kamene. 

 
9 

 
 

Vrchní ohřívání 

Označuje zapnuté ohřívání shora. 

 
10 

 
 

Spodní ohřev 

Označuje zapnuté ohřívání zdola. 
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11 

 
 Vysoká teplota 

Výstraha před nebezpečím poranění se při vysokých teplotách. 

 
12 

 

 
Kvašení 

Pro těsto, které musí dokvasit před zpracováním. 

 
13 

 

 
Předehřívání 

Pro předehřev na určitou teplotu. 

 
14 

 

 
Jogurt 

Program na výrobu jogurtu. 

 
15 

 

 
Fritéza 

Toto menu obsahuje 9 předvolených programů a receptů. 
 
 

16 

 
 

Sušení a pražení 

Toto menu obsahuje 9 předvolených programů a receptů pro 
různé druhy ovoce 
a ořechů. 

 
17 

 
 

Napařování / vaření párou 

Toto menu obsahuje 9 předvolených programů a receptů pro 
různé druhy jídla. 

 
 

18 

 
 

Grilování 

Toto menu obsahuje 9 předvolených programů a receptů pro 
ryby a 
různé druhy masa. 

 
 

19 

 
 

Pečení 

Toto menu obsahuje 9 předvolených programů a receptů pro 
různé druhy chleba 
a koláčů. 

 
20 

 

 
Uživatelem definovaný režim (DIY) 

Režim vaření a čas nastavuje uživatel. 

 
21 

 
 

Odstranění vodního kamene 

Připomíná vám čištění vodního kamene ve výparníku (ohřívač 
páry). 
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Poznámka: Pokud během tří minut neproběhne žádná operace, 
všechny aktuální nastavení se zruší a zařízení se vrátí do 
pohotovostního režimu. 

PROVOZ 

1. Zapnutí

Stroj přejde do pohotovostního rozhraní na celou obrazovku po zaznění "pípnutí", 
když je 
zapnutý tlačítkem zapnutí / vypnutí. 

2. Výběr z menu

V pohotovostním režimu můžete stisknutím výběrových kláves (<>) přepínat 
možnosti menu. Výchozí nastavení je vaření párou. Na výběr jiného programu 
použijte výběrová tlačítka (<>). 

Kvašení: V tomto režimu je aktivní funkce páry. Přednastavená 
teplota je 40 ° C. Teplota se může nastavit mezi 30-50 °C. Čas je  
lze nastavit od 0-7 hodin. 

Předehřívání: Přednastavená teplota je 180 ° C. Když se trouba zahřeje 
na 180 ° C, na displeji se zobrazí [END] a zazní 10-násobné pípnutí. Nyní 
můžete pokračovat v pečení nebo v jakékoli jiné funkci. 

Jogurt: Přednastavená teplota je 45 ° C a nedá se změnit. 
Přednastavený čas je 8 hodin a nedá se změnit. 

Sušení a pražení: Když vyberete tuto nabídku, na displeji se zobrazí 
příslušná ikona. Na displeji teploty se zobrazí [P-1] a na displeji času se 
zobrazí příslušný pracovní čas. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte 
požadovaný program [P-1] až [P-9] (viz MENU A PROGRAMY). 
Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte program. 

Sušení a pražení: Když vyberete tuto nabídku, na displeji se zobrazí 
příslušná ikona. Na displeji teploty se zobrazí [L-1] a na displeji času se 
zobrazí příslušný pracovní čas. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte 
požadovaný program [L-1] až [L-9] (viz MENU A PROGRAMY). 
Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte program. 
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Napařování / vaření párou Pokud zvolíte tuto nabídku, zobrazí příslušný 
symbol na displeji. Na displeji teploty se zobrazí [E-1] a na displeji času 
se zobrazí příslušný pracovní čas. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte 
požadovaný program [E-1] až [E-9] (viz MENU A 
PROGRAMY). Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte program. 

Grilování: Když vyberete tuto nabídku, na displeji se zobrazí příslušná 
ikona. Na displeji teploty se zobrazí [F-1] a na displeji času se zobrazí 
příslušný pracovní čas. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte 
požadovaný program [F-1] až [F-9] (viz MENU A PROGRAMY). 
Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte program. 

Pečení: Když vyberete tuto nabídku, na displeji se zobrazí příslušná 
ikona. Na displeji teploty se zobrazí [H-1] a na displeji času se zobrazí 
příslušný pracovní čas. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte 
požadovaný program [H-1] až [H-9] (viz MENU A PROGRAMY). 
Stisknutím tlačítka START / PAUZA spustíte program. 

Uživatelem definovaný režim (DIY): Pokud zvolíte tuto nabídku, zobrazí 
příslušný symbol na displeji. Výběr funkce spustíte stisknutím tlačítka 
výběru (>). Na levé straně displeje se zobrazí příslušný symbol (viz 
obrázek). K dispozici je 9 různých funkcí. Po každém stisknutí tlačítka se 
přepnete na následující funkci a symbol se změní podle funkce (viz 
Režimy DIY). 

Odstranění vodního kamene: Pokud zvolíte tuto nabídku, zobrazí  se 
příslušný symbol na displeji. Odstraňování vodního kamene trvá 50 
minut a nedá se zastavit. 
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3. Nastavení provozní doby a teploty

Po zvolení požadované funkce tuto volbu potvrdíte stisknutím klávesy ENTER, 
abyste mohli dále zadat nastavení doby provozu. Bliká číslice hodin. Stisknutím 
výběrového tlačítka 
nastavíte číslici hodin. Po potvrzení stisknutím tlačítka ENTER bliká číslice minut a 
stisknutím výběrového tlačítka nastavte číslice minut. Po potvrzení stisknutím 
klávesy ENTER bude blikat číslice teploty a stiskněte výběrové tlačítko, abyste 
nastavili pracovní teplotu pro horní topnou trubku a spodní topnou troubu. 
Po ukončení nastavení pracovní teploty stiskněte tlačítko ENTER ke spuštění 
provozu. 

Příklad: Nastavení pracovního režimu vrchního topného potrubí 

1 

Vyberte funkci: 

2 

Nastavte čas provozu: 

3 

Nastavení provozní doby a teploty, ikona vrchního topného potrubí 
bude blikat. 

4 

Spuštění provozu: 

 CZ 



 CZ 
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5 

Během provozu: 

• Pauza: Stisknutím tlačítka Start / Pause zastavíte jednotku během 
provozu. Provozní doba už nebude odpočítávána. Na displeji se 
nadále zobrazují údaje programu. Indikátor času bliká a indikuje, že 
zařízení je pozastaveno. Chcete-li pokračovat v programu, znovu 
stiskněte tlačítko Start / Pause. 

• Přidejte čas a upravte teplotu během procesu: Stiskněte tlačítko 
SET, dokud se neobjeví symbol časového zpoždění. V tomto 
okamžiku začne blikat zobrazení minut. Poté pomocí tlačítek 
výběru (<>) nastavte čas. Stiskněte tlačítko Start / Pause a 
nastavte teplotu pomocí tlačítek výběru (<>) NEBO znovu stiskněte 
tlačítko 
Start / Pause, abyste pokračovali v programu bez nastavení teploty.

6 

Ukončení provozu: 

• Po ukončení programu se na displeji zobrazí [END] a bzučák 10 
krát pípne, což znamená, že vaření je dokončeno. Pak můžete 
dvířka otevřít, abyste vybrali jídlo, nebo se systém automaticky 
vrátí do pohotovostního stavu o pět minut později. 

• Po ukončení programu nebo v pohotovostním režimu, při 
pozastavení nebo zastavení během procesu, se na displeji zobrazí 
ikona výzev pro vysokou teplotu, pokud je teplota v troubě nad 50 ° 
C a odstředivý ventilátor zpozdí pracovní dobu o 3 minuty. 

• Po ukončení programu s funkcí páry bude na obrazovce blikat 
ikona odstraňování vodního kamene, která upozorní uživatele na 
vyjmutí nádrže na vodu a vypuštění vody do výparníku. Vylijte pak 
zbylou vodu ze zásobníku vody. Tato ikona bude blikat 1 
minutu. 

Poznámka: Pokud zvolíte 
program s párou, na displeji se 
rozsvítí symbol nádrže na vodu 
(viz obrázek). 
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UŽIVATELSKÉ REŽIMY FUNGOVÁNÍ 

1 Napařování / vaření párou 

2 cirkulující vzduch + vrchní ohřev + spodní ohřev 

3 vrchní ohřev 

4 vrchní a spodní ohřev 

5 cirkulující vzduch + vrchní ohřev 

6 cirkulující vzduch 

7 Vaření parou při vysoké teplotě 

(1) Para 

Teplota se může nastavit v krocích po 5 ° C z 50-110 ° C. Před použitím funkce 
otevřete dvířka trouby, vyberte nádrž na vodu a naplňte ji vodou po značku 
MAX. Vyměňte nádrž na vodu a zavřete dvířka trouby. 

Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte funkci vaření párou. Na displeji bude 
blikat příslušný symbol. Stiskněte tlačítko Start / Pause, rozsvítí se indikátor 
hodin. Stiskněte tlačítko výběru (>) a nastavte požadovaný čas (0-6). Stiskněte 
tlačítko Start / Pause, rozsvítí se indikátor minut. Stiskněte Tlačítko (>) a 
nastavte požadovaný čas od 0-59. Základní nastavení je 30 minut. Stiskněte 
tlačítko Start / Pause, rozsvítí se indikátor teploty. Stiskněte tlačítko výběru (>) a 
nastavte požadovanou teplotu (50-110 ° C). Výchozí nastavení je 100 ° C. Dalším 
stisknutím tlačítka Start / Pause potvrďte a spusťte. 
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Když je program ukončen, na displeji bude blikat symbol pro odstranění vodního kamene, kvůli připomenutí 
na vyprázdnění nádrže na vodu. Vyprázdněte také vodu, která se nahromadila ve sběrné nádobě na vodu. 

Po dokončení programu uslyšíte 10 pípnutí. Spotřebič se pak zastaví. Nyní můžete 
otevřít dvířka a vybrat jídlo. Po 5 minutách se spotřebič automaticky přepne do 
pohotovostního režimu. 

(2) Uživatelské režimy fungování (DIY) 

Teplota se může nastavit mezi 10-230 ° C. Přednastavená teplota je 
180 ° C: 

V pohotovostním režimu otevřete dvířka trouby, vložte potraviny do trouby a 
zavřete dvířka. Stisknutím tlačítka výběru (>) vyberte jednu z funkcí pražení. Na 
displeji bude blikat příslušný symbol. Stiskněte tlačítko Start / Pause, rozsvítí se 
indikátor hodin. 
Stiskněte tlačítko výběru (>) a nastavte požadovaný čas (0-3). Základní 
nastavení je 0 hodin. Stiskněte tlačítko Start / Pause, rozsvítí se indikátor 
minut. Stiskněte Tlačítko (>) a nastavte požadovaný čas (0-59). Základní 
nastavení je 30 minut. 
Stiskněte tlačítko Start / Pause 
a rozsvítí se indikátor teploty. Stiskněte Tlačítko (>) a nastavte požadovanou 
teplotu (100-230 ° C). Výchozí nastavení je 180 ° C. Dalším stisknutím tlačítka 
Start / Pause potvrďte a program spusťte. 

Po dokončení programu uslyšíte 10 pípnutí. Zařízení se pak zastaví. Nyní 
můžete otevřít dvířka a vybrat jídlo. Po 5 minutách se spotřebič automaticky 
přepne do pohotovostního režimu. 

Pokud je teplota v interiéru stále nad 50 ° C, na displeji se rozsvítí výstražný 
symbol vysoké teploty. 

Poznámka: Pokud nádrž na vodu není vložena nebo pokud v ní není dostatek 
vody, zazní alarm a ikona hladiny vody bliká. Otevřete dvířka trouby, vyberte 
nádrž a naplňte ji vodou až po značku MAX. Jakmile ji vložíte a zavřete dvířka, 
spotřebič bude automaticky pokračovat s programem 



14 

 CZ 
MENU A PROGRAMY 

Programy v menu napařování / vaření s párou 

Druh jídla  Pracovní čas 
(minuty) 

teplota (°C) 

E-1 Zelenina 16 100 

E-2 Rýže  50 100 

E-3 Ryby 20 100 

E-4 Krevety 15 100 

E-5 Krab 30 100 

E-6 Vejce 16 100 

E-7 Kuřecí maso  30 100 

E-8 Papája 35 100 

E-9 Brambory 30 100 

Programy v menu napařování / vaření s párou 

Druh jídla Pracovní čas 
(minuty) 

teplota (°C) 

F-1 Kuřecí maso 35 230 

F-2 Steak 12 230 

F-3 Skopové maso 35 200 

F-4 Losos 20 220 

F-5 Kuřecí stehna 26 200 

F-6 Makrela 20 220 

F-7 Hranolky 12 180 

F-8 Krevety 15 180 

F-9 Klobásy 10 200 
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  CZ  
 

 

Programy v menu napařování / vaření s párou 
 

 

 Druh jídla Pracovní čas 
(minuty) 

teplota (°C) 

H-1 Bageta 16 180 

H-2 Pšeničný chléb 20 180 

H-3 Pizza 22 180 

H-4 Tvarohový koláč 60 150 

H-5 Základ pro dort 50 150 

H-6 Čokoládový dort 50 150 

H-7 Sušenky 14 180 

H-8 Lístkové těsto 32 180 

H-9 Vaječný dort 22 180 
 

Programy v menu pro Fritézu 
 

 

 Druh jídla Pracovní čas 
(minuty) 

teplota (°C) 

P-1 Vepřové kotlety 20 210 

P-2 Kuřecí křídla 23 200 

P-3 Kuřecí špíz 18 180 

P-4 Masové kuličky 18 210 

P-5 Pita chips 7 220 

P-6 Hranolky 12 180 

P-7 Krutony 14 140 

P-8 Mini pizza 18 180 

P-9 Slanina 15 200 
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Programy v menu pro Sušení a pražení 

Druh jídla Pracovní čas 
(minuty) 

teplota (°C) 

L-1 Banány 360 65 

L-2 Jablka 360 65 

L-3 Rozinky 420 90 

L-4 Kiwi 360 65 

L-5 Citron 360 65 

L-6 Mandle 10 140 

L-7 Vlašský ořech 12 160 

L-8 Makadamiové 
ořechy 

12 160 

L-9 Kešu ořechy 12 160 

OSTATNÍ FUNKCE 

Odstranění vodního kamene 

Přednastavený čas je 50 minut a nedá se změnit. 

• Když je výparník v provozu přibližně 100 hodin, jednotka upozorní uživatele na
odstranění vodního kamene. Alternativně můžete funkci kdykoliv spustit 
manuálně. Na displeji bude blikat příslušný symbol. 

• Voda a prostředek na odstraňování vodního kamene se smíchají v poměru 1: 8 a
směs se nalije do nádrže na vodu. 
Množství náplně by mělo být odměřené podle odvápňovací stupnice na nádrži. 

• Vložte nádrž a zavřete dvířka trouby. Stisknutím tlačítka výběru (<>) vyberte 
funkci odstranění vodního kamene. Stisknutím tlačítka Start / Pause spustíte 
program. 20 minut před ukončením odstraňování vodního kamene bude 
jednotka upozorňovat na likvidaci odvápňovacího roztoku v nádrži a naplnění
nádrže čerstvou vodou. Jakmile nádrž znovu namontujete a zavřete dvířka, 
přístroj automaticky obnoví odstraňování zbytků usazenin vodního kamene. 

• 10 minut před koncem budete znovu upozorněni na naplnění nádrže na
vodu čerstvou vodou. Na konci odstraňování vodního kamene zazní 
signál. 

  CZ 
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 CZ 
Nastavení časovače 

V pohotovostním režimu nebo když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka SET 
nastavte časovač spuštění. Na displeji se zobrazí ikona časovače a bliká indikátor 
hodin. Čas lze nastavit od 1-24 hodin. Stisknutím tlačítka Start / Pause nastavíte 
minuty. Stisknutím tlačítka Start / Pause 
se vrátíte na obrazovku výběru programu. Použití Tlačítko (<>) a nastavte 
požadovaný program. Nakonec stiskněte tlačítko Start / Pause, abyste 
spustili program s časovým zpožděním. 

• Když je časovač aktivní, na displeji se střídavě zobrazuje nastavený čas a
nastavený program (každých 5 sekund). 

• Pro zrušení časovače, stiskněte tlačítko Zapnout / Vypnout.
Jednotka automaticky vstoupí do pohotovostního režimu. 

Zapnutí světla 

Chcete-li zapnout světlo na 3 minuty, stiskněte tlačítko světla / dětského 
zámku. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete světlo. 

Dětská pojistka 

Když je program spuštěn, přidržením tlačítka Světlo / Rodičovský zámek 
zapnete dětský zámek. Nyní jsou všechna tlačítka neaktivní, dokud znovu 
nestisknete tlačítko. 

Ochrana před nízkou hladinou vody 

Když se spustí program s párou a přístroj zjistí nedostatek vody, přestane pracovat 
a zazní alarm. V tomto okamžiku jsou všechna tlačítka neaktivní. Spotřebič bude 
pokračovat v práci hned po doplnění vody v nádrži. 

Ochranné mechanismy, když jsou dvířka trouby otevřená 

Pokud jsou dveře otevřené, není možné spustit žádný program. Pokud se 
během programu otevřou dvířka, zařízení se automaticky zastaví a 
nepokračuje v programu, dokud se dvířka znovu nezavřou. 
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Výduť 

  CZ 
ČIŠTĚNÍ A PÉČE 

• Před čištěním varné komory spotřebič vypněte a odpojte od elektrické 
sítě. 

• Pečící nádobu nečistěte kovovými škrabkami nebo čistícími
prostředky, protože poškozují nelepivý povlak na povrchu. 

• Interiér pravidelně čistěte. Pokud se na vnitřní stěnu nastříká tuk, 
odstraňte ho vlhkým hadříkem a malým množstvím čisticího prostředku. K
čištění interiéru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. 

• Při použití parního vařiče vždy používejte čistou nebo destilovanou vodu.
Pokud se používá zastaralá voda z vodovodu, na vnitřních stěnách varné
komory se nacházejí usazeniny. 

• Pravidelně kontrolujte i nádrž na vodu. Vybírejte ji vodorovně. Můžete ji
vysušit čistým měkkým hadříkem. Vraťte ji zpět na místo. 

• Když je vaření dokončeno, odstraňte zbylou vodu z nádoby na vodu.
• Těsnicí plochu dvířek trouby pravidelně čistěte měkkým suchým hadříkem.
• Pokud nebudete parní vařič delší dobu používat, musí být síťová 

zástrčka odpojena a vnitřek vyčištěn. Přístroj skladujte na suchém
místě. 

• Zařízení obsahuje části, které nejsou uživateli přístupné. Opravy smějí
provádět 
pouze kvalifikovaný odborníci. 

• K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani
ostré kovové škrabky, protože to může způsobit rozbití skla. 

• Před čištěním interiéru nebo výměnou žárovky odpojte síťovou šňůru.
• Nepoužívejte parní čistič. 

INSTALACE REGÁLŮ 

Uvnitř jsou 4 vrstvy pro police, držte prosím vyboulení směrem dolů a 
posuňte a skládejte police do trouby, podle různých potravin nebo receptů. 
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 CZ 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Možná příčina Navrhované řešení 

Chybové hlášení Er1 Chyba horního senzoru Vypněte spotřebič, 
otevřete dvířka a 
nechte ho 10 minut 
vychladnout. 
Restartujte zařízení. 
Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na 
servisní středisko pro 
kontrolu a 
opravu. 

Chybové hlášení Er2 Zkrat horního snímače 

Chybové hlášení Er3 Chyba spodního snímače 

Chybové hlášení Er4 Zkrat spodního snímače 

Chybové hlášení Er7 Chyba čidla výparníku Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Chybové hlášení Er8 Zkrat čidla 
výparníku 

Žádné zobrazení na 
obrazovce 

Zkontrolujte, zda je 
zástrčka napájecího 
kabelu zapojena 

Restartujte 
přístroj. 

Viditelně slabě 
zobrazovaný displej 

Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Světlo nesvítí. Lampa je poškozena Vyměňte lampu. 

Špatný kontakt Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Ventilátor vývodu 
vzduchu nefunguje 

Poškozený ventilátor Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Tlačítko nereaguje PCB je vadná nebo 
poškozená 

Obraťte se na servis 

Žádná pára Vodovodní potrubí je 
zablokováno 

Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. Ohřívač výparníku je 

poškozen 

Systém přívodu vody 
je poškozen 
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CZ Problém Možná příčina Navrhované řešení 

Parní trouba nefunguje Dvířka nejsou správně 
zavřené 

Zavřete dvířka trouby. 

Špatný kontakt 
spínače ovládání 
dveří 

Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Únik páry z dvířek trouby Dvířka nejsou správně 
zavřené 

Zavřete dvířka trouby. 

Těsnění dvířek je 
uvolněné nebo 
poškozené 

Kontaktujte 
specialistu pro 
kontrolu a opravu. 

Dveřní konstrukce je 
poškozená nebo není 
správně namontována 

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 dopadům 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. 

TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10033284 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz

Spotřeba energie 1900-2100 W 

Max. množství vody pro naplnění 
zásobníku 

1,45 L 
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