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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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TECHNICKÁ DATA 

 
Kód produktu 10033188 10033189 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz 

 
Celková spotřeba energie (kilowatt) 2,8 KW 

Typ kabelu / průřez H05VV-F 3*1.5 mm² 

Délka kabelu 1,2 m 

Vnější rozměry (výška / šířka / hloubka) 595/595/575 mm 

Montážní rozměry (výška / šířka / hloubka) 600/600/565 mm 

Hlavní trouba Multifunkční trouba 

Třída energetické efektivity A 

Světlo trouby 25 W / 300 ° C 

Spotřeba energie grilu (kilowatt) 2,65 KW 

 
 

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, 60 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. 

• Použijte výrobek 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 dětmi které nejsou pod dohledem. 
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• 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 zajistilo, 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. 

• Přístupné části se mohou během používání snadno  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. 
• Nesmí se používat parní čistič. 
• Zařízení nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. 

 
 

Speciální pokyny 
 

• Nepoužívejte troubu, pokud nemáte něco obuté na nohách. Neodpojujte 
zástrčku pokud máte mokré ruce nebo chodidla. 

• 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 nekvalifikovanými osobami. 

• Pokud jsou dvířka trouby otevřená, nenechávejte na nich nic položené, 
protože můžete narušit vyvážení spotřebiče nebo rozbít dveře. 

• 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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PŘEHLED ZAŘÍZENÍ 
 
 

 
 
 

1 Ovládací panel 5 Rukojeť 

2 Drátěný stojan 6 Motor ventilátoru (za ocelovou 
deskou) 

3 Pekáč 7 Svítidlo 

4 Dveře 8 Topné těleso grilu 
 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 
Příslušenství dodávané s vaším spotřebičem je vhodné pro přípravu mnoha jídel. 
Dbejte na to, abyste do varného prostoru vložili příslušenství vždy správně. 

 
Vkládání příslušenství 

 
Příslušenství můžete vložit do varného prostoru na 5 různých úrovních. Vždy ho 
zasuňte až nadoraz tak, aby se příslušenství nedotýkalo dveřního panelu. 

 
Příslušenství se dá vytáhnout přibližně do poloviny, dokud nezapadne na své místo. 
To 
umožňuje snadné odstranění nádobí. 
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Deska na pečení: 
Na vlhké koláče, pečivo, 
zmrazené pokrmy a velké 
pečeně. Může se použít i na 
zachycování odkapávajícího tuku, 
když grilujete přímo na drátěném 
stojanu. 

 
 

 

 
 
 

Drátěný stojan: 
Používá se na opékání a 
umístění potravin, které se 
mají péct nebo vařit v hrnci s 
kastrolu pro požadovaný 
stojan. 

 

 

 
 

Hluboká deska na pečení 
(volitelná): 
Používá se na pečivo, velké 
pečeně, šťavnaté jídla a na sběr 
tuku během grilování. 

 

 

Poznámka: Příslušenství se může při zahřívání deformovat. 
Jakmile se opět ochladí, znovu získá svůj původní tvar. Nemá to 
vliv na provoz  
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OVLÁDACÍ PANEL, TLAČÍTKA A INDIKÁTORY 

Zde najdete přehled ovládacího panelu. V závislosti na modelu spotřebiče se 
mohou jednotlivé detaily lišit. 

 
 

 
 
 
 

Funkční tlačítka 
 

Tlačítk
o 

Funkce 

K1 Přepínač připomínek / parametrů (teplota / čas) 

K2 Hodiny, rezervace 

K3 Start 

K4 Pauza / Zrušit: 

KB1 Plus / minus (funkce vaření) 

KB2 Plus / minus (teplota / čas) 
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Indikátor Funkce 

 
 

1 

Režim programu 
(Indikátor pro odpovídající 
topné těleso, když je 
jednotka v provozu) 

2 Pracovní doba (ikona) 

 

3 
Funkce rezervace 
(ikona pro nastavení 
začátku a konce 
pracovní doby) 

 

4 
Čas 
(Zobrazení, včetně hodin, 
minut a sekund) 

5 Hodiny (ikona) 

 
6 

 
Minuty (Ikona) 

7 Hodnota teploty (displej) 

 

Indikátor Funkce 

 
 

8 

 
Stupeň Celsia 
(ikona, jednotka 
spotřebiče) 

9 Systémový čas (ikona hodin) 

 

10 
 

Zámek dveří (ikona) 

 

11 
 

Alarm (ikona) 

12 Provozní displej (ikona) 

 
13 

Provozní stav (dynamická 
zobrazovací lišta) 

 

Indikátory displeje 
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Ikona Funkce 
 

 

 
 

Vrchní vnější topný prvek 

 

 

 
 

Ventilátor vyhřívání 
(rozmrazování) 

 

 

 
 

Vrchní vnitřní topný prvek 

 

 

 
 

Spodní topný prvek 

  + 

 
 

Režim samočištění 
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INSTALACE  
 

Před instalací 
 

Spotřebič je určen k instalaci v standardních kuchyňských linkách. Troubu umístěte mezi kuchyňské 
stěny a nábytek, jak je znázorněno na obrázku níže (rozměry v mm). 

 
• Použité povrchy, syntetické lamináty a lepidla musí být tepelně odolné až do 85 ° C 

nad teplotou okolí místnosti, ve které se nachází. 
• Kuchyňské skříňky musí být zarovnány a upevněny. 
• Mezi spotřebičem a okolními plochami jednotky je potřebná mezera 5 

mm. Pokud se pod troubou nachází zásuvka, musí být mezi troubou a 
zásuvkou nainstalována police. 

 
Instalace - Možnost 1: 
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Instalace - Možnost 2: 
 

 
Instalace a připojení 

 
• Dveře a / nebo rukojeť se nesmějí používat pro zdvihání nebo přemísťování 

spotřebiče. 
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• Pro instalaci musí být spotřebič připojen v souladu se všemi místními předpisy pro plynové a / 
nebo elektrické instalace. 

• Přístroj přenášejte nejméně se dvěma osobami. Na přemístění spotřebiče použijte štěrbiny nebo 
držadla umístěny na obou stranách zařízení. 

 
 

Připojení na zdroj napájení 
 

• Tento spotřebič musí být uzemněn! 
• Za škody způsobené použitím spotřebiče bez uzemněné zásuvky se 

nepřebírá žádná odpovědnost. 
• Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu se žádnými horkými částmi 

spotřebiče. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem 
nebo autorizovaným servisem, 

• Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku zařízení. Síťový 
kabel spotřebiče musí odpovídat specifikacím a spotřebě energie. 

 

Instalace 
 

1. Zasuňte troubu do otvoru ve skříňce, srovnejte ji a zajistěte ji. 
2. Troubu upevněte 2 šrouby a podložkami, jak je znázorněno na obrázku. 

 
 

 

3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě a zapněte síťové napájení. 
Zkontrolujte, zda spotřebič pracuje. 

VAROVÁNÍ: 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem, zkrat nebo požár v důsledku poškození 
síťového kabelu nebo nesprávné instalace. Spotřebič smí být 
připojen k elektrické síti jen pověřenou kvalifikovanou osobou 
a musí být správně nainstalován. Před všemi pracemi 
na elektrické instalaci musí být spotřebič odpojen od sítě. 
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ZAČÍNAME 

Poznámky k provozu 
 

• Po provedení této jednoduché operace je trouba připravena k vaření. 
Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. 

• Pečlivě zkontrolujte, zda uvnitř trouby nejsou před zahájením vaření a pečení 
žádné části příslušenství a odstraňte je kvůli zajištění bezpečnosti. 

• Troubu používejte pouze k vaření jídla. 
• Dodržujte příslušné informace o teplotě a čase pečení, které jsou uvedeny na 

obalu potravin. Pokud jste obeznámeni s používáním trouby, můžete si osvojit 
vlastní zvyky pro nastavení teploty a času vaření. 

• Pokud používáte na vaření cirkulaci horkého vzduchu, měli byste se 
seznámit se vzorem návrhů takových postupů vaření na obalu potravin. 

• Před vařením zcela rozmrazte mražené potraviny, pokud není na obalu 
potravin značka "cook from frozen (vařit z mražených)". 

• Troubu byste měli předehřívat a nepokládat dovnitř potraviny, dokud nezhasne 
kontrolka předehřívání. Při použití režimu ventilátorové pece se můžete 
rozhodnout, že nebudete předehřívat, ale měli byste prodloužit dobu vaření 
uvedenou na obalu potravin přibližně o deset minut. 

• Umístěte zásobníky na vaření do středu trouby a ponechejte prostor mezi nimi, 
pokud používáte více než jeden, aby mohl proudit vzduch. 

• Během toho jak je trouba v provozu se vyhněte otevření dvířek. 
• Během vaření se bude světlo v troubě cyklicky zapínat a vypínat. 
• Nepoužívejte hliníkovou fólii na zakrytí grilovací pánve nebo na ohřívání předmětů 

zabalených v hliníkové fólii pod grilem. Vysoká tepelná odrazivost fólie by mohla 
potenciálně poškodit grilovací prvek. Nikdy byste ani neměli podkládat dno trouby 
hliníkovou fólií. 

• Během vaření nikdy neumisťujte hrnce nebo nádobí přímo na dno trouby. 
Vždy by měly být umístěny na dodaných policích. 

• Topné těleso grilu a ostatní vnitřní komponenty trouby se během provozu 
extrémně zahřejí, vyhněte se neúmyslnému dotyku a používejte rukavice na 
trouby, pokud chcete z trouby dostat cokoliv ven. 

• Důležité: Při otevírání dvířek buďte opatrní, abyste se vyhnuli kontaktu s 
horkými částmi trouby a páře. 

• Rukojeť odkapávací misky by se měly používat pouze na její přemístění a NE na její 
vyjmutí z vnitřku trouby. Při odstraňování odkapávací misky byste měli VŽDY 
používat rukavice na pečení. Rukojeť odkapávací misky by se neměla ponechat v 
servisní poloze, když je spotřebič zapnutý. 
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
 

• K odstranění zápachu nového vařiče troubu zahřejte, když je prázdná a zavřená. 
Hodina horního / dolního ohřevu na 250 ° C je pro tento účel ideální. 

• Ujistěte se, že ve varném prostoru nezůstaly žádné zbytky obalů. 
• Ujistěte se, že místnost, ve které je trouba nainstalována, je dobře větraná 

otevřením dveří a oken během tohoto procesu. 
 

1. Pro nastavení horního / dolního ohřevu použijte volič funkcí. 
2. Nastavte přepínač teploty na 250 ° C. Po 1 hodině troubu vypněte. 

Otočte volič funkcí do polohy vypnuto. 
3. Před prvním použitím důkladně vyčistěte horkou 

mýdlovou vodou a měkkým hadříkem. 
 

Zapnutí 
 

• Připojte zařízení k elektrické síti. 
• Všechny kontrolky na displeji se rozsvítí na 1 sekundu a pak upozorní uživatele 

na zadání času. 
• Výchozí čas indikuje 12:00, bliká 12 hodin, v tomto stádiu je možné zadat 

čas (více informací naleznete v části "Nastavení hodin"). 
• Po 10 sekundách bez jakékoliv operace se na displeji změní nastavení na minuty. 
• Do 10 sekund bez jakékoli operace při nastavování minut se trouba automaticky přepne do 

pohotovostního režimu. 
• Pokud v pohotovostním režimu není v průběhu 5 minut zaznamenána žádná 

činnost, trouba se automaticky vypne a obrazovka displeje zhasne. 
• Když je trouba vypnutá, můžete ji přepnout do pohotovostního režimu pomocí tlačítka 

nebo přepínače programování (KB1). 
• V pohotovostním režimu se zobrazí systémový čas a ikona hodin (9). 

(Informace o zobrazení naleznete na obrázku níže.) 

 
Počáteční pohotovostní režim 

 
• Když je trouba zapnutá, zámek dvířek trouby automaticky začne autodiagnostiku. 

Během autodiagnostiky se zámek dveří automaticky přepíná. 
• Pokud do 20 sekund nenastane abnormální alarm, autodiagnostika byla v 

pořádku. Nebo pokud se při autodiagnostika zobrazí chybový kód "E-3", viz 
ochrannou funkci pro analýzu problémů (viz kapitola "Ochranná funkce" v 
kapitole "Provozní funkce"). Stisknutím tlačítka pozastavení / zrušení (K4) můžete 
zrušit chybový kód a vrátit se do pohotovostního režimu. 
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PROVOZNÍ FUNKCE 

Nastavení času na hodinách 
 

• V klidovém stavu se jednou dotkněte hodin (K2), abyste vstoupili 
do stavu nastavení hodin. 

• V tomto čase bude blikat hodnota hodin (1 krát / sekundu). Otáčením 
přepínače programování (KB2) lze nastavit čas (nastavitelný od 0 - 23). 
Během nastavování aktuální hodiny se na obrazovce zobrazí "h". 

 

Zobrazení displeje během nastavení hodin Zobrazení displeje během nastavení 
minut 

 
• Po nastavení hodnoty hodin se znovu dotkněte tlačítka hodin (K2), 

čímž přepnete na nastavení minut. 
• Momentálně bude blikat hodnota minut. Otáčením programovacího spínače 

(KB2) lze nastavit minutový čas (nastavitelný je od 0 - 59). Během 
nastavování aktuální minuty se na obrazovce zobrazí "min". 

• Po správném nastavení minut stiskněte tlačítko hodin (K2) a nastavení hodin 
se dokončí. V tomto okamžiku bliká druhá ikona ":". Po potvrzení se na 
obrazovce už nezobrazí ikona hodin a ikona minut (h / min). 

• Pokud se nastavení hodin nepotvrdí do 10 sekund, systém se vrátí do 
původního stavu 
a ukončí nastavení hodin, pak se automaticky vrátí do pohotovostního režimu. 

• Pokud hodiny nejsou nastaveny do 20 sekund po zapnutí, systém se nastaví na 
12:00 a 
přejde do pohotovostního režimu. Pokud je napájení vypnuto, hodiny se resetují. 

• V pohotovostním režimu se zobrazí pouze systémové hodiny. 
 

Volba funkce: provozní režimy 
 

• V pohotovostním stavu přepněte různé funkce otočením přepínače 
programování (KB1), viz následující obrázek příslušné ikony polohy (funkce 
trouby si zapamatuje poslední operaci). 

 

Diagram funkčního režimu 
 

• Při výběru funkce se na pozici hodin zobrazuje výchozí doba vaření příslušné 
funkce (zobrazí se "Eco" v režimu Eco), poloha teploty zobrazuje výchozí 
teplotu příslušné funkce. 
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• Při teplotně nastavitelném funkčním režimu se na místě teploty zobrazí 
výchozí hodnota teploty příslušné funkce a bliká. Ikona teploty "° C" (8) 
bude také blikat. Přepínač programování (KB2) můžete otáčet, abyste 
nastavili teplotu vaření. 

• Pokud není nastavená teplota pro tento funkční režim, na displeji bude 
blikat výchozí čas vaření a ikona pracovní doby (2). 

• V režimu funkce s nastavitelnou teplotou se po nastavení teploty vaření 
dotkněte přepínače parametrů (K1) a přepněte na nastavení času vaření. 
Místo hodin displeje zobrazí výchozí čas vaření příslušné funkce a bliká. Na 
displeji bude blikat ikona pracovní doby (2). Nyní můžete otáčet přepínač 
programování (KB2), abyste nastavili teplotu vaření. 

• Pro teplotu není k dispozici nastavitelný funkční režim, dobu vaření můžete přímo nastavit. Pro 
podrobné kroky této operaci se podívejte výše. 

• Pokud není nastavený čas vaření a teplota, nebo se nedotknete tlačítka 
Start (K3) do 10 sekund po dokončení, systém se automaticky vrátí do 
pohotovostního režimu. Výchozí doba vaření, teplota a nastavitelný rozsah 
teploty jsou uvedeny v tabulce níže. 

• V provozním stavu trouba zobrazuje následující: 
 

Zobrazení stavu vaření 
 

• Displej trouby během provozu: Zobrazí se ikona pracovní doby (2), na místě 
hodin se zobrazí čas odpočítávání vaření. Zobrazí se příslušná ikona zvolené 
funkce (1), teplota vaření (7), ikona spuštění funkce trouby (12) a indikátor 
dynamického provozního stavu (13). 

 

 
• Při přepnutí na dobu vaření nebo nastavení teploty vaření se zobrazí příslušná 

doba vaření a ikona pracovní doby (2) nebo teplota vaření a ikona zařízení (8) 
a bliká na displeji (1 krát / sekundu). Po potvrzení startu přestane blikat. Doba 
vaření se začne odpočítávat po spuštění (odpočítávání po sekundách). 

• Když se teplota uvnitř blíží nastavené teplotě, trouba se začne ozývat po 
dobu 2 sekund. Pokud se doba vaření odečte až do 0, trouba přestane vařit 
(ventilátor bude pokračovat v práci) a automaticky se vrátí do 
pohotovostního 
režimu. Zvukový signál bude nepřetržitě znít 10krát a odvzdušňovací 
ventilátor přestane pracovat když teplota uvnitř klesne pod 100 ° C. 

 
 

15 

Poznámka: Rozsah nastavení doby vaření je 5 - 150 minut. 

Poznámka: Rozsah zobrazení teploty není nižší než 30 ° C, na 
displeji se zobrazí "Lo" při teplotě nižší než 30 ° C. 
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Přehled a popis provozních režimů trouby 
 

Ikony Funkce/Režim (M) 
Popis 

Počáteční 
teplota (° C) 

Teplotní 
rozmezí (° C) 

Výchozí 
Čas 
(min) 

 

 

Prudký ohřev (M1) 220 50-250 50:00 

V tomto režimu jsou vnitřní 
a vnější část horního 
topného tělesa a spodního 
topného prvku aktivovány 
na střídavý tepelný oběh. V 
tomto režimu je v provozu i 
ventilátor, který zajišťuje 
rovnoměrné rozložení tepla 
a zkracuje čas na vaření 
jídla, vhodný na rychlé 
předehřívání trouby. 

 

 

 
Rozmrazování / Ventilátor 50 Není 30:00 

v provozu (M2)  nastavitelné  

Ventilátor pracuje bez 
   

ohřevu při pokojové teplotě.    

Doba rozmrazování závisí    

od    

množství a struktury    

potraviny. Čas    
rozmrazování najdete v    

návodu na štítku balení    

potravin.    
 

 

 
Spodní ohřev (M3) 200 50 – 250 50:00 

Tento režim je vyhřívaný 
spodním prvkem a ohřívá 
troubu zespoda nahoru. 
Toto nastavení vám 
umožňuje používat spodní 
prvek pro pizzu, recepty na 
pomalé vaření nebo 
ohřívání 
jídel. 
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Ikony Funkce/Režim (M) 
Popis 

Počáteční 
teplota (° C) 

Teplotní 
rozmezí (° 
C) 

Výchozí 
Čas 
(min) 

 

 

 
Poloviční grilování (M4) 210 50 – 230 50:00 

Tato metoda vaření je určena 
na grilování s použitím pouze 
horního topného tělesa, 
které směřuje teplo dolů na 
potraviny. Tato funkce je 
vhodná ke grilování malých 
porcí slaniny, toastů a masa 
atd. 

 

 

 
Ohřev ventilátorem a 210 50 - 250 60:00 

grilem (M5)    

Tento režim se používá 
   

spolu s horním tepelným    

prvkem a ventilátorem, aby    

se umožnilo rychlé    
cirkulování vnitřního    

tepla. Je vhodný pro rychlé    

vaření jídla a uchování    
vnitřní vlhkosti potravin,    

jako je například hovězí    

steak, hamburger a    
zelenina.    

 

 

 
ECO (M6) 200 50 – 250 60:00 

Eco je režim úspory 
energie. Tento způsob 
vaření využívá horní 
vnitřní kroužek a spodní 
topný prvek na ohřev. 
Je vhodný na pomalé 

ohřívání ingrediencí. 
Teplota procesu ohřevu 
trouby pomalu stoupá, 
takže úplné pronikání 
tepla do jídla snižuje 
nadměrnou 
spotřebu tepla. 
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Ikony Funkce/Režim (M) 
Popis 

Počáteční 
teplota (° C) 

Teplotní 
rozmezí (° 
C) 

Výchozí 
Čas 
(min) 

 

 

 
Úplné grilování (M7) 200 50 – 230 60:00 

Pro tento režim, všechny 
vnitřní a vnější horní topné 
tělesa pracují, množství tepla 
klesá směrem k jídlu. Tento 
režim se hodí na pečení 
střední 
nebo velké váhy klobásy, 
slaniny, hovězího masa, ryb a 
pod. 

 

 

 
Čištění (M8) 430 Není 1:30:00 

 

 nastavitelné  
 

Před použitím pyrolytické    

funkce musíte odstranit    

boční poličku, pánev trouby    
a jiné příslušné    

příslušenství, abyste    

předešli poškození    
vysokých teplot, ke kterým    

došlo během cyklu.    

Vnitřní teplota trouby může    

dosáhnout 430 ° C, tuky a    

zbytky jídla    
mohou při vysoké teplotě    

karbonizuje pro    

snadné čištění.    

 

Poznámka: Výfukový motor pracuje při nízkých otáčkách v provozním stavu (M1-M7) a 
zastaví se, když je vnitřní teplota trouby nižší než 100 ° C ve stavu vypnutí. Pokud je 
teplota uvnitř trouby vyšší než 300 ° C v kterémkoliv funkčním režimu, výfukový motor 
bude pracovat při vysoké rychlosti. 
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Funkce rezervace: Nastavení konce času vaření 
 

• Po nastavení času a teploty vaření a před stisknutím tlačítka start (K3) se 
dotkněte tlačítka hodin (K2), abyste zadali funkci nastavení času / času 
vaření (výchozí čas konce = systémový čas + nastavený čas vaření). 

• Ikona času ukončení vaření (3) bude blikat (1 krát / sekundu), v tomto 
okamžiku bude hodnota hodin na displeji blikat. Otáčením přepínače 
programování (KB2) můžete nastavit hodnotu hodin. 

• Po nastavení hodnoty hodin se znovu dotkněte tlačítka hodin (K2), čímž 
přepnete na nastavení minut. V tomto okamžiku bliká minutová hodnota 
polohy hodin a otáčením programovacího přepínače (KB2) lze nastavit 
hodnotu minut. Pomocí tlačítka hodin (K2) můžete cyklicky přepínat 
nastavení hodin a minut. 

• Po ukončení nastavení času vaření stiskněte tlačítko start (K3) pro spuštění. 
• Trouba vstoupí do stavu rezervace. Nejdelší rezervace je 24 hodin. 
• Pod stavem rezervace se zobrazí obrazovka displeje, jak je znázorněno na obrázku 

níže. Všechny prvky a motory v tomto okamžiku nepracují. 
 

Zobrazení stavu rezervace 
 

• Zobrazení stavu rezervace na displeji: Zobrazí se ikona ukončení doby vaření (3) a 
ikona hodin (9), na pozici hodin se zobrazí systémový čas, zobrazí se příslušná 
zvolená funkce a na displeji se zobrazí nastavená teplota vaření. 

• Pokud se během nastavování rezervace nepotvrdíte výběr více než 10 sekund, 
trouba automaticky vstoupí do pohotovostního režimu. 

• Pokud potřebujete zrušit nastavenou rezervaci v režimu rezervace, můžete se dotknout 
tlačítka 

pozastavení / zrušení (K4), abyste ji zrušili a trouba se přepne do 
pohotovostního režimu. 

 
Pyrolýzní režim samočištění 

 
• Podrobnosti o režimu pyrolytického samočištění viz 

"Automatické čištění" v kapitole "Čištění a údržba" této příručky. 
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Funkce zámku dveří 
 

• Zobrazení zámku dveří: Po dokončení samočisticího procesu se trouba dostane do 
pohotovostního režimu. Pokud je teplota uvnitř trouby vyšší než 300 
° C, na displeji se zobrazí ikona zámku dveří (10) (pro zobrazený efekt na 
displeji viz obrázek níže). 

 

Aktivované zobrazení zámky dveří v pohotovostním režimu 
 

• Zámek dveří se automaticky odemkne, když je teplota uvnitř trouby nižší než 
300 ° C. Ikona zámku dveří (10) na displeji v tomto okamžiku zhasne (pro 
zobrazení se podívejte na níže uvedený obrázek). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení odemknutí zámku dveří v pohotovostním 

režimu Zámek dveří je aktivován: trouba bude zablokována v 

následujícím stavu 
• Mezi všemi funkčními režimy (kromě režimu odmrazování) se automaticky aktivuje 

zámek dveří, když je teplota v troubě vyšší než 300 ° C. 
• Během samočisticího procesu se aktivuje zámek dveří. 
• Pokud teplotní senzor vykazuje abnormální hodnoty a trouba nemůže 

dosáhnout požadovanou teplotu v průběhu 15 minut, automaticky se aktivuje 
zámek dveří (kromě režimu rozmrazování a režimu Eco). 

• Když je trouba v pohotovostním režimu a teplotní senzor je odpojen nebo 
zkratován, zámek dveří se aktivuje a chladicí ventilátor je stále v provozu, 
efekt zobrazení bude stejný, jak je znázorněno na obrázku (zámek dveří 
aktivován). 

Zámek dveří je uvolněn: trouba bude odemčená v souladu s následujícími požadavky 
 

• Když je proces samočištění dokončen nebo pozastaven, zámek dveří trouby 
se automaticky uvolní pouze tehdy, když teplota v troubě klesne pod 300 ° C. 
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• Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie během samočisticího 
procesu, dvířka trouby se odemknou až po opětovném zapnutí. (I při 
opětovném zapnutí se dvířka trouby automaticky odemknou, pouze pokud je 
teplota uvnitř menší než 300 ° C.) 

• Během provozu jiné funkce, pokud je teplota v troubě abnormální, 
dvířka trouby se uvolní pouze tehdy, když je teplota uvnitř pod 300 ° C. 

 
Ochranná funkce 

 
• Na displeji se zobrazí "E-1", pokud je snímač v režimu vaření zkratovaný nebo 

otevřený, a bzučák bude nepřetržitě ozývat 10krát, každou sekundu (viz zobrazení 
na displeji níže). V tomto okamžiku bude trouba uzamčena. Stisknutím tlačítka 
pauza / zrušení (K4) se můžete vrátit do pohotovostního režimu. 

 

Efekt zobrazení alarmu abnormálního senzoru 
 

• Pokud je teplota vyšší než 35 ° C po 5 minutách ohřevu, kromě režimu 
rozmrazování a režimu Eco, znamená to, že topný článek má problém. Na displeji 
se zobrazí "E-2" a bzučák se bude nepřetržitě ozývat 10krát, každou sekundu (viz 
zobrazení na displeji níže). Stisknutím tlačítka pauza / zrušení (K4) se můžete vrátit 
do pohotovostního režimu. 

 

Efekt zobrazení alarmu abnormálního vyhřívacího tělesa 
 

1 Pokud se při samočinné kontrole po zapnutí nerozpozná správný signál zámky 
dveří po dobu 20 vteřin, když jsou dveře zamčené na místě, a na displeji se 
zobrazí chybový kód "E-3", který signalizuje poruchu zámku dveří. 

2 Pokud se při samočinné kontrole po zapnutí nerozpozná správný signál 
uzamčení dveří po dobu 20 vteřin, když nejsou dveře zamčené na místě, a na 
displeji se zobrazí kód poruchy "E-3", znamená to, že dvířka trouby nejsou na 
správném místě. 

3 V případě samočisticího procesu, pokud se na displeji objeví chybový kód "E-3", když jsou dveře uzamčeny na 
místě, 
znamená to, že zámek dveří má poruchu. 
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4 V případě samočisticího procesu, pokud se na displeji objeví chybový kód "E-3", když 
dveře nejsou na správném místě 
, znamená to, že dveře nejsou správně dovřené. 

 
• Při výše uvedených situacích při zobrazení chybového kódu se bzučák nepřetržitě 

ozve 10krát, každou sekundu (efekt zobrazení, jak je znázorněno na obrázku níže). 
Stisknutím tlačítka pauza / zrušení (K4) se můžete vrátit do pohotovostního 
režimu. 

 

Efekt zobrazení alarmu abnormálního zámku dveří 

Funkce zjišťování času 

1. V režimu vaření se jednou dotkněte hodin (K2), abyste mohli dotazovat 
systémový čas, pozice hodin ukazuje aktuální čas, druhá ikona bliká. Opět 
stiskněte tlačítko hodin (K2) nebo o 10 sekund později se automaticky vrátíte k 
zobrazení doby vaření. 

2. Při nastavení času buzení, rezervaci nebo vaření stiskněte tlačítko připomínek 
(K1) a můžete vyvolat odpočítávání zbývajícího času budíku. Opět stiskněte 
tlačítko hodin (K2) nebo o 10 sekund později se automaticky vrátíte do 
pohotovostního režimu. Můžete se dotazovat na zbývající čas budíku a nastavit 
čas budíku v pohotovostním režimu, kdy je čas odpočítávání alarmu kratší než 1 
minuta, poloha hodin ukazuje "0:00". 

3. Ve stavu rezervace se stisknutím tlačítka hodin (K2) můžete dotazovat na čas 
začátku vaření, poloha hodin ukazuje čas začátku vaření, bliká ikona času začátku 
vaření a nastavení pracovní doby (2). Opět stiskněte tlačítko hodin (K2) nebo o 10 
sekund později se automaticky vrátíte k zobrazení systémového času. 

 
Funkce alarmu 

 
• Dotykem připomínek (K1) v pohotovostním režimu, abyste vstoupili do nastavení 

funkce alarmu, tentokrát bude blikat hodnota hodin, hodnota minut bude dlouho 
svítit a ikona alarmu (11) bude také svítit. 

 
1. Otáčením programovacího přepínače (KB2) nastavte hodinový čas, v tomto čase 

je hodnota hodin vždy rozsvícená, rozsah nastavení hodnot je 0-23. 
2. Znovu stiskněte tlačítko připomínek (K1), hodnota minut bude blikat a hodnota 

hodin zůstane rozsvícená. 
3. Otáčením programovacího přepínače (KB2) nastavte minutový čas, v tomto čase 

je hodnota minut rozsvícená, rozsah nastavení hodnot je 0-59. 
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4. Když je nastavený čas buzení, můžete se dotknout tlačítka Start (K3) na 
potvrzení, druhá ikona ":" začne blikat, ikona alarmu (11) se rozsvítí a 
začne odpočítávat po sekundách. Pokud je odpočítávání času na "0", bzučák 
vás vyzve po dobu 1 minuty (1 krát / sekundu) a na displeji bude blikat ikona 
alarmu 
(11) (1 krát / sekundu). V tomto okamžiku stisknutím libovolného tlačítka 
zastavíte blikání. 

 

Funkce Start/Pauza/Zrušit 
 

1. Po nastavení funkce vaření stiskněte tlačítko start (K3) spusťte provoz. 
Pokud se při zastavení vaření dotknete tlačítka Start (K3), můžete znovu 
spustit provoz. 

2. Během pečení/vaření se jednou dotkněte pauzy (K4), abyste přerušili 
pečení/vaření. Na displeji bude blikat teplota a čas, ikona funkce bude 
dlouho svítit. Opětovným stisknutím tlačítka pauzy (K4) zrušíte aktuální 
vaření. 

3. Když nastavujete systémový čas, stiskněte tlačítko zrušení (K4), abyste 
opustili stav nastavení hodin a vrátili se do pohotovostního režimu. 

4. Po nastavení funkce trouby, pracovní doby a teploty stiskněte 
tlačítko zrušení (K4), abyste opustili stav nastavení funkcí a vrátili se do pohotovostního režimu. 

 

JAK OVLÁDAT TROUBU  
 

Všeobecné informace o pečení, opékání a grilování 
 

 

Tipy na pečení 
1.  Používejte vhodné nelepivé kovové desky nebo hliníkové nádoby nebo silikonové formy 

odolné vůči teplu. 
2.    Efektivně využijte prostor na stojanu. 
3. Doporučuje se umístit formu na pečení do středu stojanu. 
4. Dveře trouby nechte zavřené. 

Poznámky: 
1 Během nastavování bude ikona ":" dlouho svítit, ikona alarmu (11) 

bude stále rozsvícená. 
2 Během nastavování stiskněte tlačítko pozastavení / zrušení 

(K4), čímž zrušíte aktuální nastavení času 
alarmu a vrátíte se do pohotovostního režimu. 

3 Pokud byla nastavena funkce připomínek, ikona alarmu (11) 
by se měla vždy zobrazovat, když je menu v provozu a čas 
alarmu může být dotazovaný. 

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí opaření horkou párou! Při otevírání dvířek 
trouby buďte opatrní, protože může uniknout pára. 
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Tipy na opékání 
 

1. Koření citronovou šťávou a pepřem zlepší 
výsledek vaření při vaření celého kuřete, krůty nebo velkého kusu masa 

2. Maso s kostmi trvá přibližně o 15 až 30 minut déle, než jak se uvaří, 
pečené maso stejné velikosti bez kostí. 

3. Měli byste připočítat přibližně 4 až 5 minut času vaření na 1 cm výšky 
masa. 

4. Po uplynutí doby vaření nechte maso v troubě asi 10 minut odstát. Šťáva je lepší 
rozptýlena po celé pečeni a nevytéká, když je maso rozřezané. 

5. Ryby v ohnivzdorném talíři by měly umístit na stojan na střední nebo nižší 
úrovni. 
 

Tipy na grilování 
• Grilování je ideální pro vaření masa, ryb a drůbeže a dosáhne se pěkný hnědý 

povrch bez přílišného vysychání. Ploché kusy, masové špízy a klobásy jsou 
obzvláště vhodné na grilování, stejně jako zelenina s vysokým obsahem vody, 
jako jsou rajčata a cibule. 

 
Tipy na úsporu energie 

 
Následující informace vám pomohou používat spotřebič ekologickým způsobem a 
šetřit energii: 

 
1. V troubě používejte tmavé nebo smaltované nádoby, pro lepší přenos tepla. 

 
2. Během vaření proveďte předehřívání, pokud se doporučuje v 

návodu k použití nebo v návodu k vaření daného nádobí. 
3. Během vaření neotvírejte často dveře trouby. 
4. Pokuste se vařit více než jedno jídlo v troubě, kdykoliv je to možné. 

Můžete vařit umístěním dvou nádob na vaření na grilovací mřížku. 
5. Vařte více než jedno jídlo. Trouba bude už horká. 
6. Můžete ušetřit energii vypnutím trouby několik minut před uplynutím 

doby vaření. 
Neotvírejte dvířka trouby. 

7. Před vařením rozmrazte mražené pokrmy. 

Podrobné tipy na pečení a grilování 
 

Jak se vyhnout problémům při pečení: 
1. Jak zjistit, zda je piškotový koláč správně upečený. Přibližně 10 minut před 

koncem doby pečení uvedeného v receptu píchněte párátko do koláče na jeho 
nejvyšším místě. Pokud se párátko dostane ven tak je koláč připraven. 

2. Koláč se propadne: Při dalším použití spotřebujte méně tekutiny nebo 
nastavte teplotu trouby o 10 stupňů nižší. Dodržujte specifikované časy 
míchání uvedené v receptu. 

3. Koláč se zvedl uprostřed, ale je nižší kolem okraje: Udržujte boky pružinové 
pečící nádoby koláče čisté. Po dopečení pečivo opatrně povolte nožem. 
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4. Koláč je nahoře příliš tmavý: Umístěte ho níže do trouby, zvolte 
nižší teplotu a koláč pečte trochu déle. 

5. Koláč je příliš suchý: Když je hotový udělejte do koláče malé dírky pomocí 
párátka. Potom ho pokropte ovocnou šťávou nebo alkoholickým nápojem. 
Příště zvolte teplotu o 10 stupňů vyšší a zkraťte dobu pečení. 

6. Chléb nebo koláč (například tvarohový koláč) vypadá dobře, ale uvnitř je vlhký 
(lepkavý, proužkovaný vodou): Nejbližší použijte trochu méně tekutiny a pečte 
při nižší teplotě o něco déle. Při koláčích s vlhkou polevou nejprve upečte 
základnu. Posypte ji mandlemi nebo strouhankou a potom na vrch položte 
vrchní vrstvu. Dodržujte prosím recept a časy pečení. 

7. Koláč je nerovnoměrně shnědnutý: Zvolte mírně nižší teplotu, abyste 
zajistili rovnoměrnější pečení koláče. Jemné pečivo pečte na jedné úrovni 
pomocí horního / dolního vyhřívání. Vyčnívající papír odolný proti 
mastnotám může ovlivnit cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu vždy srovnejte 
papír, který je odolný vůči tukům, aby se vešel na plech na pečení. 

8. Dno ovocného koláče je příliš světlé: Příště umístěte koláč o úroveň níže. 
9. Ovocná šťáva protéká: Příště použijte hlubší univerzální plech, pokud ho máte. 
10. Malé pečené kusy vyrobené z kynutého těsta se při pečení navzájem slepí: 

Mezi jednotlivými kusy by měla být mezera alespoň 2 cm. To dodá kusem 
pečiva dostatek prostoru aby se roztáhly a rovnoměrně zhnědly po všech 
stranách. 

11. Pekli jste na několika úrovních: Kusy na horním plechu na pečení jsou tmavší 
než na spodním plechu na pečení. Při pečení na více než jedné úrovni vždy 
používejte 3D horký vzduch (cirkulující vzduch). Plechy na pečení, které jsou 
do trouby umístěny ve stejnou dobu nemusí být hotové ve stejnou dobu. 

12. Při pečení vlhkých koláčů vzniká kondenzace: Během pečení může dojít k 
vytvoření vodní páry, která uniká nad dveřmi. Pára se může usadit a tvořit 
kapky vody na ovládacím panelu nebo na čelních stranách sousedních 
jednotek. Je to přirozený proces. 

Jak se vyhnout problémům při grilování: 
1. Před grilováním předehřejte troubu na cca.  4 minuty, před tím než do ní vložíte 

jídlo. Grilujte vždy se zavřenými dvířky trouby. 
2. Pokud je to možné, kousky jídla, které grilujete, by měly mít stejnou 

tloušťku. To jim umožní rovnoměrně zhnědnout a uchovat si šťávu a 
vláčnost. 

3. Po 2 - 3 hodinách otočte jídlo, které grilujete. 
4. Do steaků nepřidávejte sůl, dokud nejsou ugrilované. 
5. Pokud je maso libové, přidejte trochu vody nebo tekutiny. 

Naplňte základnu nádoby tekutinou nebo šťávou do výšky 0,5 
cm. 

6. Velkoryse přidejte tekutinu pro dušené pokrmy. Naplňte základnu 
nádoby tekutinou nebo šťávou do výšky 1-2 cm. 

7. Potraviny, které chcete grilovat, umístěte přímo na drátěnou mřížku. 
Pokud grilujete pouze jeden kus, nejlepší výsledky dosáhnete pokud jej 
umístíte do středu drátěné mřížky. Univerzální pánev by měla být také 
vložena na úrovni 1. Masové šťávy se sesbírají na pánvi a trouba zůstane 
čistější. 
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8. Při grilování nevkládejte plech na pečení ani univerzální pánev na úrovni 4 nebo 5. Vysoké teplo je 
může narušit a vnitřek trouby může být poškozeny při jejich vyjímání. 

9. Grilovací těleso se pravidelně zapíná a vypíná. Toto je normální. Nastavení grilu určuje, jak 
často se to stane. 

10. Když je pečeně připravena, troubu vypněte a nechte ji odstát dalších 10 minut. To umožňuje 
lepší proniknutí masných šťáv. 

11. Při pečeném vepřovém mase s kůrkou nasaďte kůrku v křížovém vzoru, pak položte pečeni do 
misce s kůrkou směrem dolů. 

12. Drůbež položte na spodní mřížku prsní částí směřující dolů. Otočte po 2/3 zadaného času. 
13. Při kachně nebo husy propíchněte kůži na spodní straně křídel. To umožní tuku vytékat. 
14. Po uplynutí 2/3 času otočte kousky ryb, celé ryby se nemusí otáčet. Celou rybu umístěte do trouby v 

její plovoucí poloze s hřbetní ploutví nahoru. Umístěte do její břišní dutiny poloviční bramboru nebo 
malou ohnivzdornou výplň aby byla ryba stabilnější. 

15. Jak zjistit, kdy je pečeně připravena: Použijte teploměr na maso (dostupný ve specializovaných 
obchodech) nebo proveďte "Lžicový test". Zatlačte na pečeni lžičkou. Pokud je na pocit pevná, je 
hotová. Pokud je možné stlačit ji lžící, ještě potřebuje čas aby se dovařila. 

16. Pečeně je příliš tmavá a praskliny jsou částečně spálené: Zkontrolujte výšku mřížky a teplotu. 
17. Pečeně vypadá dobře, ale šťávy jsou spáleny: Příště použijte menší pekáč nebo přidejte více 

tekutiny. 
18. Pečeně vypadá dobře, ale šťávy jsou příliš čiré a vodnaté: Příště použijte větší pekáč nebo 

přidejte méně tekutiny. 
19. Pára stoupá z pečeného masa, když je upečené. To je normální a vzhledem k zákony fyziky. Většina 

páry uniká přes výstup páry. Pára se může usadit a tvořit kapky vody na Vypínač panelu nebo na 
čelních stranách sousedních jednotek. 
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ZÁKLADNÍ POKYNY NA VAŘENÍ 
 

 
Typ jídla Příslušenstv

í 
Funkce 
vyhříván
í 

Umístění 
mřížky 

Nastavení 
teploty (° C) 

Doba (min) 

 
Koláč 

 
Okrou
hlá 
nádo
ba 
 

 

 

 
2. úroveň 

 
140-160 

 
30-45 

 
 
 
 
 

Chléb 

 
Plech na 
pečení 

 

 

 
2. úroveň 

 
180-200 

 
10-20 

 
Plech na 
pečení 

 

 

 
3. úroveň 

 
170-190 

 
10-20 

 
Plech na 
pečení 

 

 

 
1. a 3. 

úroveň. 

 
160-180 

 
10-20 
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Typ jídla Příslušenstv
í 

Funkce 
vyhříván
í 

Umístění 
mřížky 

Nastavení 
teploty (° C) 

Doba (min) 

 
Tenká pizza 
(studená) 

 

Plech na 
pečení 

 

 

 

2. úroveň 

 

190-210 

 

15-25 

 
 
 

Hrubá pizza 
(studená) 

 

Plech na 
pečení 

 

 

 

2. úroveň 

 

180-200 

 

20-30 

 
Plech na 
pečení + 
mřížka 

 

 

 
1. a 3. 

úroveň. 

 
170-190 

 
25-35 

 
 

Kus 
chleba 
(9 kousků) 

 

Mřížka 

 

 

 

3. úroveň 

 

160-170 

 

10-15 

 
Mřížka 

 

 

 
1. a 3. 

úroveň. 

 
160-180 

 
15-25 

 

Klobásy 

 

Mřížka 

 

 

 

3. úroveň 

 

160-180 

 

10-15 

 

Žebra 

 

Mřížka 

 

 

 

3. úroveň 

 

200-220 

 

20-35 

 
 
 

Vepřové 

 

Plech na 
pečení 

 

 

 

2. úroveň 

 

190-210 

 

70-85 

 

Plech na 
pečení 

 

 

 

1. úroveň 

 

180-200 

 

55-70 

 
Hovězí 
steak 
(3cm 
hrubý) 

 

Plech na 
pečení 

 

 

 

2. úroveň 

 

190-210 

 

20-35 

Malé 
celé 
kuře 
(1,2 kg) 

 
 

Mřížka 

 

 

 
 

2. úroveň 

 
 

200-220 

 
 

50-60 

Celé 
Kuře (1,6 
kg) 

 

Mřížka 

 

 

 

2. úroveň 

 

190-210 

 

50-60 
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Typ jídla Příslušenstv
í 

Funkce 
vyhříván
í 

Umístění 
mřížky 

Nastavení 
teploty (° C) 

Doba (min) 

Malé 
kuřecí 
kousky 
(150 g) 

 
 

Mřížka 

 

 

 
 

3. úroveň 

 
 

200-220 

 
 

30-40 

Celá 
husa 
(3.5 kg) 

 

Mřížka 

 

 

 

2. úroveň 

 

170-190 

 

60-70 

Velký 
kus 
skopové
ho 
masa s 
kostí 
(1,2 kg) 

 
 

Plech na 
pečení 

 

 

 
 

2. úroveň 

 
 

170-190 

 
 

60-70 

 
Celá ryba 
(1.0 kg) 

 

Mřížka 

 

 

 

2. úroveň 

 

200-220 

 

30-40 

 
Celá ryba 
(1.5 kg) 

 

Mřížka 

 

 

 

2. úroveň 

 

180-200 

 

40-50 

 

 
• Neukládejte na příslušenství papír nepropouštějící olej před dokončením 

předehřívání. 
• Parametry pečení uvedené v tabulce jsou přibližné a mohou být upraveny 

na základě vlastních zkušeností a preferencí vaření. 
• Použijte dodané příslušenství. Před vařením zkontrolujte, zda je z 

trouby vybrané nepotřebné příslušenství. 
• Při vyjímání příslušenství nebo nádobí se musí používat rukavice. 

 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
Automatické čištění 
Pyrolýzní režim samočištění 

 
• Otočením programovacího přepínače (KB1) lze přepnout do režimu 

pyrolytického samočištění. Přednastavená teplota režimu není nastavitelná. 
Výchozí pracovní doba je 1,5 hodiny, nastavitelný rozsah pracovní doby je 
min. 1 hodina a max. 2 hodiny. 

Poznámka: Hodnoty v tabulce se vždy vztahují na nádobí ve 
studené a prázdné troubě. Pokud se trouba předehřeje, 
hodnoty se mohou lišit. 
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• Po výběru režimu pyrolytického samočištění a nastaveném pracovní době se 
dotkněte tlačítka Start (K3) spusťte proces. V tomto okamžiku se zobrazí ikona 
nastavení pracovní doby (2), aktivuje se zámek dveří, vždy bude zobrazena 
ikona zámku dveří (10), což znamená, že dvířka trouby jsou zablokovány a 
spustí se režim pyrolytického samočištění, dotykem tlačítka pauza / zrušení (K4 
) můžete pozastavit nebo zrušit funkci. 

• V tomto režimu se odpočítává čas do konce samočištění. Po potvrzení a 
spuštění samočisticí funkce se na pozici hodin zobrazuje čas 
odpočítávání, poloha teploty ukazuje "PYR". Po spuštění režimu 
pyrolytického samočištění se lampa trouby nedá použít. 

• Po spuštění samočištění se automaticky aktivuje funkce zamykání dveří, 
dveře se zamknou, spustí se proces samočištění. Pokud se po spuštění 
samočisticího procesu na displeji zobrazí chybový kód "E-3", viz ochrannou 
funkci pro analýzu problému (viz kapitola "Ochranné funkce" v kapitole 
"Provozní funkce"), můžete se dotknout tlačítka pauzy / zrušení (K4) na 
zrušení chybového kódu a návrat do pohotovostního režimu. Po vymazání 
chybového kódu vynulujte samočistící funkci a znovu spusťte stisknutím 
tlačítka start (K3). 

 
Poznámky k pyrolýzního režimu samočištění 

 

• Před použitím pyrolytické funkce musíte odstranit boční poličku, pečící plech 
a jiné příslušné příslušenství, abyste předešli jejich poškození vlivem vysokých 
teplot, ke kterým došlo během cyklu. 

• Po použití pyrolytické funkce nepoužívejte vodu ani jiné čisticí prostředky. 
• Před použitím pyrolytické funkce odstraňte zbytky jídla a rozlité tekutiny z 

vnitřku trouby a zabraňte tomu, aby během cyklu nedošlo k velkému 
množství kouře a dráždivým pachem. 

• Při použití samočisticí funkce může trouba produkovat kouř a dráždivý 
zápach. 

• Po použití pyrolytické funkce, můžete najít hmotu, která nebyla odstraněna 
na boku dutiny, což se také očekává. K odstranění použijte hadřík z 
mikrovlákna. 

• Pokud se zjistí, že pečeť trouby je vadná nebo poškozená, obraťte se na 
zákaznický servis. Měla by být vyměněna pouze vhodnou kvalifikovanou 
osobou a měla by být namontována pouze originální náhrada těsnění dveří. 
Nepoužívejte alternativní těsnění dveří, protože nemusí být vhodné. 
Nevyměňujte sami těsnění trouby. 

UPOZORNĚNÍ 
Riziko popálení! Pokud používáte funkci samočištění, 
venkovní teplota trouby bude vyšší než při normální 
teplotě vaření. 
Nedotýkejte se pouzdra dutiny a zajistěte, aby se děti 
nedostaly do blízkosti trouby  aby se předešlo zranění  
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Manuální čištění 
 

Poznámky k čištění 
 

• Vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické sítě. 
• Před prvním použitím zařízení důkladně vyčistěte. 
• Po každém použití je třeba troubu vyčistit. Při čištění trouby byste 

měli zapnout osvětlení, abyste mohli lépe vidět znečištěné povrchy. 
• Vnitřek trouby by mělo čistit pouze teplou mýdlovou vodou, a to 

buď houbou nebo měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné 
abrazivní čisticí prostředky. 

• Po vyčištění komory troubu vysušte. 
• Zařízení nikdy nečistěte parním čističem. 
• Pro čištění a údržbu předního panelu skla nepoužívejte čisticí prostředky 

obsahující abrazivní materiály. 
• Pokud na Vašem spotřebiči použijete jakoukoli formu čističe trouby, 

musíte se u výrobce čističe přesvědčit, že je vhodný pro použití ve vašem 
spotřebiči. 

• Jakékoliv poškození spotřebiče, které je způsobeno čisticím prostředkem, 
nebude odstraněno bezplatně, i když je spotřebič v záruční době. 

• Jakékoliv skvrny, které se mohou objevit na spodní straně trouby, pocházejí 
z rozsypání z jídla nebo z rozsypaného jídla. Může to být důsledkem toho, 
že se jídlo vaří při příliš vysoké teplotě nebo se umístilo do příliš malého 
nádobí. 

• Měli byste zvolit teplotu a funkci vaření, která je vhodná pro jídlo, které 
vaříte. Měli byste se také ujistit, že jídlo je umístěno v přiměřeně velké 
nádobě a že tam, kde je to potřeba, používáte odkapávací misku. 

 
Čištění trouby 

 
• K čištění trouby není zapotřebí žádný čistič trouby ani jiné speciální čisticí prostředky. 

Doporučujeme otřít troubu vlhkým hadříkem, dokud je ještě teplá. 
 

Čištění bočních stěn 
 

1. Vezměte levou a pravou boční poličku, zatlačte spodní část polic a 
současně táhněte do stran, zatlačte boční police nahoru a otočte až nad 
jejich úroveň a vytáhněte mřížku. 

2. Při čištění levé a pravé strany je pořadí montáže opačné k pořadí odběru. 
 

Čištění dvířek trouby 
 

Pro účely čištění a odstranění panelů dvířek můžete dvířka trouby odpojit. Každý 
závěs dveří má blokovací tyč: V uzavřeném stavu jsou dveře upevněny na místě a 
nedají se rozebrat. 

 

Poznámka: Pokud není závěs uzamčen, může se náhle silně odpružit. 
Ujistěte se, že blokovací tyč je po celou dobu provozu zavřená, ale při 
demontáži dvířek musí být otevřená. 
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Odpojte dvířka trouby 
 

• Zcela otevřete dveře. 
• Sklopte pravou a levou stranu zajišťovací 

tyče (obrázek A). 
• Zavírejte dvířka, dokud nedosáhnete doraz 

zastavení, podržte dvířka na levé a pravé straně, 
pak znovu zavřete dvířka, vytáhněte je nahoru a 
dolů a vytáhněte dveře. 

 
Namontujte dvířka trouby 

 
• Montáž se provádí v opačném pořadí. 
• Při montáži dvířek trouby se ujistěte, že obě 

závěsy směřují přímo do otvorů. 
• Obě strany závěsu musí navzájem zapadnout. 
• Při otevírání dvířek rozložte pojistnou 

tyč (obrázek B). 
 
 

 

Odebrání panelu dveří 
 

• Vyberte dvířka trouby a položte je na kus látky nebo tkaniny. 
• Jednou rukou zatlačte na vnější sklo, druhou 

rukou vytáhněte vnitřní sklo, držte a pak 
vytáhněte sklo. 

 
Nasazení panelu dveří 

 
• Vnitřní sklo zasuňte do skleněné tlakové drážky. 
• Obě strany, pravá i levá musí zapadnout do drážky aby se sklo dalo 

zasunout na své místo. 
• Nasaďte dvířka trouby. 

 

Poznámka: V případě náhodného pádu dveří nebo náhlého 
sklopení závěsů netlačte rukou na závěsy. 

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí rozbití skla! Pokud má sklo nějaké škrábance, 
může to následně vést k prasknutí. K čištění skla 
nepoužívejte skleněnou stěrku, akutní a korozivní čisticí 
prostředek nebo odmašťovací prostředek. 
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Výměna žárovky v lampě trouby 
 

Pokud žárovka ve světle trouby vyhoří, musí se vyměnit. 
 

• Když je trouba studená, vložte do trouby utěrku, abyste předešli poškození. 
• Odšroubujte skleněný kryt otáčením proti směru hodinových ručiček. 
• Vyměňte žárovku za žárovku stejného typu. 
• Zašroubujte skleněný kryt. 
• Vyberte utěrku a zapněte jistič 

Pravidelné prohlídky 

Kromě pravidelného čištění trouby se provádějí tyto kontroly: 
 

• Provádějte pravidelné kontroly ovládacích prvků a varných jednotek 
sporáku. Alespoň jednou za dva roky byste měli v servisním středisku 
provést technickou prohlídku vařiče. 

• Kvůli odstranění všech provozních poruch. 
• Provádějte pravidelnou údržbu vařiče. 

 

 
Poznámka o životním prostředí: Před likvidací starého spotřebiče jej vypněte a 
odpojte od elektrické sítě. Odřízněte a přerušte zástrčku. Odstraňte kabel přímo za 
spotřebičem, abyste předešli zneužití. Toto by měla provést kompetentní osoba. 

 

VAROVÁNÍ 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

Vypněte jistič v pojistkové skříňce. 

VAROVÁNÍ 
Nebezpečí poranění osob a poškození zařízení! Veškeré 
opravy a údržbářské práce by měly provádět příslušné servisní 
střediska nebo příslušně autorizovaní technici. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Normální provoz: 
 

• Při prvním použití trouby může mít nějaký čas zvláštní zápach a produkovat 
kouř několik hodin. Spusťte funkci ohřívání otočením teplotního spínače, aby se 
trouba ohřála na 1 hodinu bez obsahu. Při prvním použití trouby vypněte funkci 
ohřívání, počkejte určitý čas, dokud trouba vychladne, otevřete dvířka a 
vyčistěte troubu. 

• Během provozu trouby může dojít k praskání z důvodu studeného z kovu. 
• Pokud ohřívané jídla obsahují vlhkost, může se v průběhu provozu vyfukovat pára z 

výstupního otvoru. 
• Ventilátor se zapne 15 minut po zahájení provozu trouby. I když je 

trouba zavřená, ventilátor bude pokračovat v provozu 35 minut. 
• Před pečením předehřejte troubu. 
• Při dlouhém vaření můžete troubu před uplynutím nastaveného času vypnout 

a použít k dovaření zbytkové teplo. 
 

Problém Možná příčina Možné řešení 

 
 
 
 
 

Trouba nefunguje. 

Přerušena dodávka energie. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen a zda je 
napájení ve vaší 
domácnosti zapnuté. 

Došlo k poruše 
jističů. 

Zkontrolujte, zda jistič pracuje a v případě potřeby jej 
resetujte. 

Zapomněli jste stisknout 
tlačítko funkce časovače. 

Vynulujte funkci časovače. 

 
 

Lampa nesvítí. 

Lampa má poruchu. Vyměňte lampu (žárovku). 

Bez elektrického 
proudu. 

Zkontrolujte, zda je trouba napájena. 

 
 

Trouba náhle 
přestane pracovat 
během provozu. 

Přerušena dodávka 
elektrického proudu 
(výpadek proudu). 

Zkontrolujte, zda je ve vaší domácnosti 
zapnuto napájení. 

Termostat je přehřátý. Zkontrolujte zda funguje ventilátor. Pokud 
funguje, kontaktujte zákaznický 
servis. 

Poznámka: Během provozu může mít trouba abnormální poruchy. Před 
kontaktováním zákaznického servisu můžete zkontrolovat seznam chyb. 
Pokud nemůžete vyřešit problém, nepokoušejte se zařízení opravit 
sami, obraťte se na zákaznický servis 
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Problém Možná příčina Možné řešení 
 
 
 
 
 
 

Trouba nehřeje. 

Byla nastavena teplota? Nastavte 
požadovanou 
teplotu. 

Pokud má tento model 
časovač, možná 
nemáte nastavený čas 

Nastavte časovač. 

Bez energie. Zkontrolujte zdroj 
napájení. 

Vyhřívací prvek je 
poškozen. 

Vyhřívací prvek musí být 
vyměněn za nový. Obraťte 
se na zákaznický 
servis. 

 

 
Během provozu 
vychází ze 
skleněných dvířek 
voda. 

Těsnění dveří 
propouští. 

Těsnění dveří musí být 
vyměněno za nové. 
Obraťte se na zákaznický 
servis. 

Závěs není dost silný. Závěs musí být vyměněn 
za nový. Obraťte se na 
zákaznický 
servis. 

 
 
 
 
 

Trouba byla 
vypnutá, ale stále 
můžete slyšet, že je 
v provozu. 

Pokud je trouba v 
provozu dlouhou dobu, 
tak musí být dlouho 
chlazená. 

Položte ruku na výstupní 
otvor či cítíte, že vychází 
horký vzduch ven, pokud 
ano, je to normální. 

Chladicí ventilátor pracuje 
i po vypnutí. 

Pokud je teplota 
vzduchu z výstupního 
otvoru na úrovni 
pokojové teploty, může 
to znamenat poruchu. 
Obraťte se na 
zákaznický servis. 

 
 

Dvířka trouby jsou 
zamčené a nedají se 
otevřít. 

Zámek dveří je chybný. Kontaktujte prosím 
zákaznický servis. 
Nepokoušejte se sami 
opravovat zařízení. Uvnitř 
spotřebiče nejsou žádné 
položky, které mohou být 
servisované 
zákazníkům. 

Teplotní senzor je 
vadný. 
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CHYBOVÁ HLÁŠENÍ  

 
 

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Příčina Možné řešení 

E 1 Zkrat čidla nebo snímač 
není připojen. 

Stisknutím tlačítka pauza 
/ zrušení (K4) přepnete přístroj do 
pohotovostního režimu. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na 
zákaznický 
servis. 

E 2 Teplota uvnitř trouby 
je stále pod 35 ° C po 5 
minutách ohřevu, což 
znamená, že topný 
prvek může mít 
problém. 

Stisknutím tlačítka pauza 
/ zrušení (K4) přepnete přístroj do 
pohotovostního režimu. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na 
zákaznický 
servis. 

E 3 Během samočinného 
testu jednotka zjistila, 
že dvířka trouby jsou 
otevřené nebo nejsou 
řádně zavřené. 

Stisknutím tlačítka pauza / 
zrušení (K4) přepnete přístroj 
do pohotovostního režimu a 
zavřete dvířka. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se 
na zákaznický servis. 

Poznámky: Pokud problém vyřešen: 
1 Odpojte spotřebič od sítě (vypněte nebo odšroubujte pojistku) 
2 Obraťte se na zákaznický servis. Nepokoušejte se opravovat 

zařízení svépomocně. Uvnitř spotřebiče nejsou žádné položky, 
které mohou být servisované zákazníkům. 

3 Uvolnění: Když jsou dveře trouby uzamčené a snímač je 
abnormální, není problém s uzamčením dveří, stiskněte a 
podržte tlačítko hodin (K2) a tlačítko pauzy / zrušení (K4) 
současně v pohotovostním režimu. Zámek dveří se uvolní po 
zaslechnutí "di" zvuku, ikona zámku dveří (10) zhasne a dvířka 
trouby se dají otevřít. Funkce zamykání dveří je nedostupná. 

4 Po uvolnění zámky dvířek trouby musí být trouba odpojena a znovu 
připojena, zámek dvířek v průběhu spojení znovu zkontroluje a 
trouba se pak může normálně používat. 
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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 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 
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