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POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POB 10 IX

POB 10 IF



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 

prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1:  VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Odporúčame vám si pred použitím spotrebiča pozorne prečítať inštrukcie v tomto návode na použitie, aby 

ste dosiahli najlepší výkon a dlhú životnosť. Manuál obsahuje všetky potrebné pokyny na zaistenie bezpečnej 

inštalácie, správneho použitia a údržby. Majte tento návod vždy poruke, pretože doň možno budete potrebovať 

znovu nazrieť. Ďakujeme.

Bezpečnostné opatrenia
• Aby ste zabránili poraneniu osôb alebo poškodeniu rúry, prenášajte ju vždy iba pomocou pevného 

uchytenia bočných úchytov. Nezdvíhajte rúru za dverné držadlo, mohli by ste poškodiť rúru.

• Na zaistenie vašej bezpečnosti by všetky elektrické spotrebiče mali inštalovať a opravovať kvalifi kovaní 

pracovníci. Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo iná 

kvalifi kovaná osoba.

• Neklaďte prívodný kábel na hranu stola, kuchynskej linky ani na horúce spotrebiče.

• Vyvarujte sa ponorenia prívodného kábla, zástrčky alebo ďalších častí do vody, hrozí nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom.

• Neumiestňujte výrobok blízko elektrického sporáka, mikrovlnnej rúry alebo iného zdroja tepla.

• Aby nedošlo k  popáleniu alebo explózii, odstráňte horľaviny (záclony, látky, tapety a  ďalšie) a  obalové 

materiály z okolia spotrebiča.

• Nevkladajte do rúry lepenku, plasty a podobné materiály. Ak rúru nepoužívate, mali by ste z nej odstrániť 

všetko okrem dodávaného príslušenstva.

• Nezakrývajte pekáče alebo iný riad alobalom, inak hrozí prehriatie rúry.

• Dosiahnuteľné časti môžu byť počas používania horúce, držte preto deti mimo dosahu prístroja.

• Nikdy nezakrývajte ventilačný systém.

• Okrajové časti držadla na dverách sa môžu počas používania zahrievať, držte ho preto za strednú časť.

• Pred čistením a údržbou odpojte rúru od zdroja elektrickej energie.

•  Ak je vaša rúra nefunkčná, odošlite ju do najbližšieho servisného strediska na prehliadku, opravu alebo 

nastavenie.

• Používajte pri manipulácii s plechmi, roštmi a riadom z rúry lapky.

• Pred čistením rúru odpojte od prúdu a počkajte, až vychladne.

• Nepoužívajte na  čistenie kovové kefy, mohli by sa ľahko dotknúť vodivých častí a  spôsobiť tak úraz 

elektrickým prúdom.

•  Nikdy nepoužívajte hubky s kovovým povrchom alebo ostré škrabky, ktoré môžu poškodiť povrch dverí, 

čo môže viesť k jeho prasknutiu.

•  Aby ste sa vyhli riziku popálenia alebo úrazu elektrickým prúdom, nikdy nevkladajte do rúry veľké 

množstvo jedla alebo kovových nástrojov.

• Ak nepoužívate rúru, uistite sa, že je zatvorená a na displeji je zobrazený iba čas.

• Odpojte prístroj od prúdu, ak ho neplánujete používať.

• Nikdy rúru nepoužívajte vonku.

• Iné použitie rúry než pečenie je zakázané.

• Toto zariadenie je odolné proti nárazom. Sklenená časť dvierok je vyrobená z  tvrdeného skla, ktoré je 

odolnejšie než bežné sklo. Ak je tvrdené sklo poškodené, budú mať zvyšné časti ostré hrany. Vyvarujte 

sa preto dotykov povrchu dverí z rozbitého skla aj ostrých, kovových hrán. Ak už je sklenená výplň dverí 

poškodená, kontaktujte s cieľom jej výmeny vášho predajcu.

• Neopierajte sa o  otvorené dvierka rúry. Mohli by ste tak poškodiť rúru, obzvlášť potom pánty dverí. 

Nosnosť dverí je maximálne 8 kg.
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VAROVANIE: 

Niektoré súčasti spotrebiča môžu byť počas prevádzky veľmi horúce a  spôsobiť popálenie. Zvýšená 

pozornosť je na mieste predovšetkým v prípade, že sa v okolí nachádzajú deti a osoby s obmedzenou 

pohyblivosťou.   

UPOZORNENIE

Ak budú predajcovia a  používatelia konať v  nesúlade s  uvedenými inštrukciami, ak poškodia časti 

prístroja a ak nebudú používať originálne príslušenstvo a ak si spôsobia týmto konaním zranenie alebo 

poškodenie majetku, nenesie za to výrobca žiadnu právnu zodpovednosť.
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ČASŤ 2: BLIŽŠIE OBOZNÁMENIE
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1. Ovládací panel

2. Rošt rúry

3. Teleskopické výsuvy

4. Odkvapkávač alebo plech na pečenie
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ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

Spotrebič smie inštalovať iba kvalifi kovaná osoba v  súlade s  priloženými pokynmi. Výrobca odmieta 

akúkoľvek zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu, ktorá môže viesť k  zraneniu osôb a  zvierat a  škodám na 

majetku.

DÔLEŽITÉ: 

Pred akýmikoľvek úpravami a  údržbou prístroja musí byť vždy odpojený prívodný kábel elektrickej 

energie.

Na ventiláciu sa používa vzduchové potrubie.

Inštalácia vstavaných rúr
Aby bola zaistená správna funkcia vstavaných spotrebičov, skrinka, do ktorej sa vstavajú, musí byť vhodná. 

Nižšie uvedený obrázok uvádza rozmery výrezov pre inštaláciu pod kuchynskú linku alebo do nástennej 

skrinky.
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POZNÁMKA:

Inštalácia v súlade s vyhlásením o spotrebe

Na zaistenie dostatočného vetrania sa musí odobrať zadný panel skrinky. Odporúča sa inštalácia rúry iba 

na dvoch drevených lištách. Ak je rúra položená na plnom, plochom povrchu, musí sa ponechať medzera 

s rozmermi aspoň 45 mm × 560 mm.
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45 mm．

560 mm．

Dosky priľahlých skriniek musia byť vyrobené z teplovzdorných materiálov. Obzvlášť dyhovaný nábytok musí 

byť zlepený pomocou lepidla, ktoré je schopné odolať teplotám až do 100 °C.

V  spotrebiči spĺňajúcom aktuálne bezpečnostné štandardy nesmie byť po inštalácii možné dotýkať sa 

elektrických súčastí.

Všetky súčasti, ktoré zaisťujú bezpečný chod spotrebiča, musí byť možné odstrániť len s použitím základných 

nástrojov.

Na upevnenie spotrebiča do kuchynskej linky otvorte dvierka a  vsuňte 4 drevené skrutky do príslušných 

4 otvorov umiestnených po okraji rámu rúry.

Elektrické zapojenie
Rúry vybavené trojpólovým prívodným káblom sú určené na prevádzku na striedavý prúd. Vodič na uzemnenie 

spotrebiča je žltozelený.

Zapojenie napájacieho kábla

Otvorenie dosky spojov:

• Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na bočných stranách krytu svorkovnice.

• Odskrutkujte skrutku a vytiahnite kryt svorkovnice. Inštaláciu kábla vykonáte nasledovne:

• Vyberte svorku držiacu drôty a takisto tri kontaktné skrutky F-N- 

• Pripevnite vodiče pod hlavy skrutiek pomocou nasledujúceho farebného rozloženia: modrý (N), hnedý 

(F), žltozelený 

• Svorkou pripevnite prívodný kábel a zavrite kryt svorkovnice.

N
L
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Pripojenie napájacieho kábla do zásuvky

Pripojte ku káblu štandardnú zástrčku zodpovedajúcu záťaži uvedenej na typovom štítku. Pri napojení 

prívodného kábla priamo do siete nainštalujte medzi spotrebič a elektrickú sieť dvojpólový istič s minimálnou 

medzerou medzi kontaktmi s veľkosťou 3 mm. Ten by mal byť prispôsobený predpokladanému zaťaženiu a mal 

by byť v súlade s aktuálne platnými zákonmi (uzemňovací vodič by ističom nemal byť prerušený).

Prívodný kábel by mal byť umiestnený tak, aby nemohol po celej svojej dĺžke dosiahnuť teplotu vyššiu než 

50 °C s ohľadom na izbovú teplotu, alebo by mal byť chránený vhodnou izoláciou.

Pred pripojením overte:

• Elektrická bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba vtedy, ak je správne uzemnený a  v  súlade 

s nariadením o elektrickej bezpečnosti. Vždy sa uistite, či je uzemnenie účinné. Ak máte akékoľvek pochyby, 

privolajte kvalifi kovaného technika, aby prístroj skontroloval. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť 

za následky vzniknuté nesprávnym uzemnením spotrebiča.

• Pred pripojením spotrebiča k  elektrickej sieti sa presvedčte, že sa špecifi kácie na typovom štítku (na 

spotrebiči a/alebo obale) zhodujú s údajmi elektrickej siete vo vašej domácnosti.

• Skontrolujte, či elektrická sieť a  zásuvky disponujú dostatočným výkonom na  pokrytie maximálnych 

požiadaviek spotrebiča, ktoré sú vyznačené na informačnom štítku. Pri akýchkoľvek pochybách privolajte 

kvalifi kovaného technika.

• Ak nie sú zástrčka prístroja a zásuvka kompatibilné, požiadajte kvalifi kovaného technika o výmenu zásuvky 

za vhodný typ. Ten by mal takisto zaistiť, aby káble v zásuvke mali dostatočný prierez, aby boli schopné 

absorbovať energiu vyžadovanú spotrebičom. Používanie adaptérov, rozvodiek alebo predlžovačiek sa 

neodporúča. Ak je ich použitie nevyhnutné, používajte výhradne adaptéry a redukcie v súlade s aktuálnymi 

bezpečnostnými predpismi. Nikdy v týchto prípadoch nepresahujte maximálne hodnoty prúdu a výkonu 

uvedené na týchto zariadeniach. Zásuvka a zástrčka musia byť ľahko dosiahnuteľné.
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ČASŤ 4: POUŽITIE VAŠEJ RÚRY

Táto multifunkčná rúra kombinuje výhody bežných konvekčných rúr s modernejšími teplovzdušnými modelmi 

v jednom prístroji.

Ide o veľmi všestranný spotrebič, ktorý vám umožňuje ľahko a bezpečne vyberať z rôznych režimov varenia.

POZNÁMKA: 

Pri prvom použití spotrebiča odporúčame nastaviť termostat na najvyššiu teplotu a  nechať rúru 

zatvorenú približne 30 minút. Potom otvorte dvierka a

nechajte miestnosť vyvetrať. Zápach vzniknutý pri tomto prvom použití je spôsobený odparovaním 

látok slúžiacich na ochranu rúry počas uskladnenia.

POZNÁMKA: 

Umiestnite dodávaný odkvapkávač do spodnej police rúry, aby nedochádzalo k odkvapkávaniu omáčky 

alebo mastnoty na dno rúry, iba ak grilujete alebo používate ražeň (k  dispozícii iba pri  niektorých 

modeloch). Pri všetkých ostatných typoch pečenia zásadne nepoužívajte spodnú priehradku ani 

neodkladajte žiadne predmety na dno rúry, ak je v prevádzke. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltu. Riad 

(taniere, alobal a pod.) ukladajte vždy na rošt, ktorý sa dodáva spolu so spotrebičom, vložený do drážok 

po stranách rúry.

Pred prvým použitím
Nastavenie a zmena aktuálneho času

Rúra funguje iba v prípade, že bol nastavený čas.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickému zdroju alebo došlo k výpadku napájania, automaticky bliká symbol 

času.

1.  Ak chcete zmeniť čas, ktorý už bol nastavený, opakovane stlačte tlačidlo funkcie hodín , kým nezačne 

blikať symbol času .

2.  Pomocou tlačidiel  alebo  nastavte aktuálny čas.

Asi po 5 sekundách blikanie prestane a na hodinách sa zobrazí nastavený čas.

Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Predstavenie spotrebiča
Spotrebič je možné ovládať v  skúšobnom režime na testovanie alebo vykonávanie všetkých obslužných 

úkonov. Rúra sa počas testu nezahrieva.

Zapnutie skúšobného režimu

1.  Vypnite spotrebič pomocou  vypínača.

2.  Súčasne stlačte a  podržte tlačidlá  a  , kým nezaznie zvukový signál a  na displeji sa nerozsvieti 

symbol „d“.

Vypnutie skúšobného režimu

1.  Vypnite spotrebič pomocou  vypínača.

2.  Súčasne stlačte a  podržte tlačidlá  a  , kým nezaznie zvukový signál a  na displeji sa nerozsvieti 

symbol „d“.
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ČASŤ 5: OVLÁDANIE RÚRY

Elektronické ovládanie rúry
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1. Detská poistka

2. Funkcie rúry

3. Ikona ♥ Môj program

4. Teplota

5. Symbol teplomera

6. Funkcia hodín / čas prevádzky

7. Detská poistka

8. Vypínač

9. Voľba funkcie rúry

10. ♥ Môj program

11. Funkcie hodín

12. Tlačidlá voliča

13. Rýchly ohrev

Všeobecné pokyny
• Najprv vždy spotrebič zapnite stlačením vypínača .

• Keď sa vybraná funkcia rozsvieti, rúra sa začne rozohrievať alebo sa začne odpočítavať nastavený čas.

• Po dosiahnutí zvolenej teploty zaznie zvukový signál.

• Keď je spustená funkcia rúry, osvetlenie rúry je zapnuté.

  Po vypnutí spotrebiča osvetlenie rúry po 10 minútach automaticky zhasne.

• Spotrebič vypnete pomocou vypínača .
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ČASŤ 6: VÝBER FUNKCIE RÚRY

1.  Zapnite rúru pomocou vypínača .

2.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo  alebo , kým sa neobjaví požadovaná funkcia rúry.

 • Na teplotnom displeji sa zobrazí odporúčaná teplota.

 • Ak sa odporúčaná teplota približne do 5 sekúnd nezmení, rúra sa začne rozohrievať.

Zmena teploty rúry
Stlačením tlačidla  alebo  zvýšte alebo znížte teplotu.

Nastavenie sa mení v krokoch po 5 °C.

Symbol teplomera

• Pomaly narastajúci symbol teplomera  indikuje, aká horúca rúra počas rozohrievania je.

• Tri dieliky na symbole teplomera  znázorňujú, že je funkčné rýchle rozohrievanie.

Zmena funkcie rúry
Ak chcete zmeniť funkciu rúry, niekoľkokrát stlačte tlačidlo  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná 

funkcia rúry.

Vypnutie rúry
Rúru vypnete pomocou vypínača .

Rýchly ohrev

Po výbere funkcie rúry je možné s  pomocou dodatočnej funkcie Rýchly ohrev  v  relatívne krátkom čase 

prázdnu rúru predhriať.

DÔLEŽITÉ: 

Nevkladajte do rúry pripravované jedlo, KÝM NIE JE RÝCHLY OHREV DOKONČENÝ a rúra nepracuje vo 

vybranom funkčnom režime.

1.  Nastavte požadovanú funkciu. Ak je to nutné, zmeňte odporúčanú teplotu.

2.  Stlačte tlačidlo rýchleho ohrevu . Symbol  sa rozsvieti:

 Postupne blikajúce pruhy indikujú, že je funkcia rýchleho ohrevu v prevádzke.

 Po dosiahnutí nastavenej teploty sa pruhy indikátora teploty rozsvietia. Zaznie zvukový signál. Symbol  

zhasne.

 Rúra teraz pokračuje vo vyhrievaní podľa vopred nastavenej funkcie a teploty. Môžete do nej vložiť jedlo.

♥ Môj program
Môj program umožňuje uloženie nastavení, ktoré používate najčastejšie.

1.  Nastavte funkciu rúry, teplotu a v prípade potreby funkcie času varenia  a/alebo konečného času .

2.  Stlačte a  podržte tlačidlo  približne na 2 sekundy, kým nezaznie zvukový signál. Nastavenie je tým 

uložené.

Ak chcete uložiť ďalšie nastavenie, stlačte tlačidlo  približne na 2 sekundy. Vopred uložené nastavenie sa 

nahradí novým.
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Vyvolanie nastavenia Môj program  

1.  Zapnite rúru pomocou vypínača .

2.  Tlačidlom  vyvolajte uložené nastavenie.

Funkcia hodín
Odpočet 

Nastavenie odpočtu. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.

Táto funkcia neovplyvňuje činnosť rúry.

Čas varenia 

Nastavenie času, ktorý bude rúra v činnosti.

Konečný čas 

Nastavenie času, kedy sa má rúra znovu vypnúť.

Čas 

Nastavenie, zmena alebo zistenie času (pozrite aj časť „Pred prvým použitím“).

Všeobecné pokyny

• Po výbere funkcie hodín bliká približne 5 sekúnd príslušný symbol. Za tento čas je možné požadované časy 

nastaviť alebo zmeniť pomocou tlačidla  alebo  .

 Po nastavení požadovaných časov symbol pokračuje v blikaní približne ďalších 5 sekúnd. Potom sa symbol 

rozsvieti. Nastavený odpočet  sa začne odpočítavať.

• Nastavenie času pre čas varenia  a konečný čas  sa po spustení vybranej funkcie začne odpočítavať.

Odpočet 

1.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo funkcií hodín , kým nezabliká symbol odpočtu .

2.  Nastavte požadovaný čas odpočtu pomocou tlačidla  alebo   (max. 99 minút). Približne po 

5 sekundách sa na displeji zobrazí zostávajúci čas.

Symbol pre odpočet  sa rozsvieti.

Po uplynutí času sa na 2 minúty rozoznie zvukový signál. Svieti údaj „0.00“ a symbol pre odpočet  bliká.

Vypnutie zvukového signálu: Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Čas varenia 

1.  Vyberte funkciu rúry a pomocou tlačidla  alebo   zvoľte teplotu.

2.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo funkcií hodín , kým nezabliká symbol hodín .

3.  Pomocou tlačidiel  alebo   nastavte požadovaný čas varenia.

Rúra sa sama zapne. Symbol času varenia  sa rozsvieti.

Opakovaným stlačením tlačidla funkcií hodín  je možné vyvolať aktuálny čas.

Po uplynutí času sa na 2 minúty rozoznie zvukový signál. Rúra sa sama vypne.

Zobrazí sa údaj „0.00“ a symbol hodín  bliká.

Vypnutie zvukového signálu: Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Konečný čas 

1.  Vyberte funkciu rúry a pomocou tlačidla  alebo   zvoľte teplotu.

2.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo funkcií hodín , kým nezabliká symbol konečného času .

3.  Pomocou tlačidiel  alebo   nastavte požadovaný čas vypnutia. Symboly pre konečný čas  a čas 

varenia  sa rozsvietia. Rúra sa automaticky sama zapne.

Opakovaným stlačením tlačidla funkcií hodín  je možné vyvolať aktuálny čas. Po uplynutí času sa na 

2 minúty rozoznie zvukový signál.



SK – 12

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

Rúra sa sama vypne.

Zobrazí sa údaj „0.00“ a symboly pre konečný čas  a čas varenia  blikajú.

Vypnutie zvukového signálu:

Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Čas varenia  a konečný čas  spoločne

Čas varenia  a konečný čas  je možné použiť súčasne, ak sa má rúra automaticky zapnúť a vypnúť neskôr.

1.  Vyberte funkciu rúry a teplotu.

2.  Pomocou funkcie času varenia  nastavte čas, ktorý sa má jedlo pripravovať, napr. 1 hodinu.

3.  Pomocou funkcie konečného času  nastavte čas, keď má byť jedlo pripravené, napr. 14:05.

Symboly pre čas varenia  a konečný čas  sa rozsvietia. Rúra sa automaticky zapne vo vypočítanom čase, 

napr. 13:05.

Po uplynutí nastaveného času varenia sa na 2 minúty rozoznie zvukový signál.

Rúra sa sama vypne napr. o 14:05.
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ČASŤ 7: ĎALŠIE FUNKCIE

Vypnutie displeja
Vypnutím displeja môžete šetriť energiu.

1.  Ak je to nutné, vypnite spotrebič vypínačom .

2.  Súčasne stlačte tlačidlo funkcií hodín  a tlačidlo , kým displej nezhasne.

Hneď ako sa spotrebič znovu zapne, displej sa automaticky rozsvieti.

Keď sa spotrebič nabudúce vypne, displej opäť zhasne.

Zapnutie displeja
1.  Ak je to nutné, vypnite spotrebič vypínačom .

2.  Súčasne stlačte tlačidlo funkcií hodín  a tlačidlo , kým sa displej znovu nerozsvieti.

Detská poistka
Keď je aktivovaná detská poistka, spotrebič už nie je možné zapnúť.

Aktivácia detskej poistky

1.  Ak je to nutné, zapnite spotrebič vypínačom .

Nesmie sa zvoliť žiadna funkcia rúry.

2.  Stlačte a držte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí symbol .

Detská poistka je teraz aktivovaná.

Deaktivácia detskej poistky

1.  Na aktiváciu zapnite spotrebič vypínačom .

2.  Stlačte a držte tlačidlo , kým z displeja nezmizne symbol .

Detská poistka je teraz deaktivovaná a spotrebič je opäť pripravený na použitie.

Tóny tlačidiel
Vypnutie tónov tlačidiel

1.  Vypnite spotrebič pomocou vypínača .

2.  Súčasne stlačte a držte tlačidlá  a  , kým nezaznie signál (približne 2 sekundy).

Tóny tlačidiel sú teraz vypnuté.

Zapnutie tónov tlačidiel

Súčasne stlačte a držte tlačidlá  a  , kým nezaznie signál (približne 2 sekundy).

Tóny tlačidiel sú znovu zapnuté.



SK – 14

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

ČASŤ 8: FUNKCIE RÚRY

Konvenčný ohrev  2 100 – 2 520 W
Horné a dolné ohrievacie telieska sa zapnú. Toto je klasický, tradičný druh rúry, ktorý bol zdokonalený pomocou 
výnimočnej distribúcie tepla a zníženej spotreby energie. Konvekčná rúra je stále neprekonateľná, ak chcete 
pripravovať jedlá vyrobené z viacerých surovín, napríklad kapustu s rebierkami, tresku na španielsky spôsob, 
jemné teľacie s ryžou a pod. Dokonalé výsledky dosiahnete aj pri príprave jedál z hovädzieho mäsa (dusené 
hovädzie, guláš, zverina, šunka atď.), ktoré vyžadujú pomalé pečenie a  podlievanie. Obojstranný ohrev je 
najlepší aj na pečenie tort, ovocia alebo pečenie v krytých nádobách určených do rúry. Pri používaní tohto 
režimu používajte vždy iba jeden plech alebo panvicu, inak bude pečenie nerovnomerné. Používaním rôznej 
výšky na uchytenie plechu alebo roštu môžete ovplyvniť množstvo tepla, ktoré prúdi zhora a zdola na dané 
jedlo. V hornej priehradke bude jedlo prepečené viac zhora, v spodnej naopak zdola.

Režim „Mrazené potraviny“  2 125 – 2 560 W
Okrem spodného a horného ohrievacieho telesa sa na distribúcii tepla v tomto režime podieľa aj vetrák, ktorý 
zaručuje rovnomerné rozloženie tepla po celom objeme rúry.
Tento režim sa odporúča najmä na rýchlu prípravu balených jedál (pretože nie je nutné predhriatie), ako napr. 
mrazené alebo predvarené jedlá, a takisto pre niektoré „domáce“ pokrmy.
Najlepšie výsledky pri použití režimu „Mrazené potraviny“ dosiahnete v prípade, že rošt alebo pekáč s pokrmom 
umiestnite na druhú úroveň zdola (pozrite tabuľku „Praktické rady na pečenie“).

Režim viacnásobného pečenia  2 370 – 2 924 W
Horné, kruhové aj  zadné ohrievacie teleso, rovnako ako ventilátor, sú striedavo zapnuté. Vďaka tomu sa 
udržiava konštantná teplota v celej rúre, vzduch ohrieva a opeká jedlo rovnomerne na celom jeho povrchu. 
V  tomto režime je možné piecť niekoľko rôznych pokrmov súčasne za predpokladu, že vyžadujú rovnakú 
teplotu pečenia. Súčasne je možné využívať najviac 2 pozície rúry. Viac informácií nájdete v kapitole „Pečenie 
viacerých pokrmov súčasne“.
Tento režim pečenia je vhodný predovšetkým pre pokrmy, ktorých príprava zahŕňa gratinovanie alebo ktoré 
vyžadujú dlhší čas pečenia, ako sú napríklad lasagne, zapekané cestoviny, pečené kurča so zemiakmi a pod. 
Dokonalá distribúcia tepla umožňuje použitie nižších teplôt pri pečení. Výsledkom je menšia strata šťavnatosti, 
krehkejšie mäso a menšia strata hmotnosti pri pečení. Režim viacnásobného pečenia je obzvlášť vhodný na 
prípravu rýb, ktoré je možné pripravovať s pridaním obmedzeného množstva korenia, a zachovajú si tak svoju 
chuť a vzhľad. Vynikajúce výsledky je možné dosiahnuť pri príprave zeleninových príloh ako cukety, baklažán, 
paprika atď.
Tento režim sa takisto hodí na pečenie kysnutých buchiet.
Ďalej je možné tento režim použiť na rýchle rozmrazovanie bieleho alebo červeného mäsa a chleba nastavením 
teploty na 80 °C. Ak chcete rozmrazovať jemnejšie jedlá, nastavte termostat na 60 °C alebo použite iba funkciu 
cirkulácie studeného vzduchu nastavením termostatu na 0 °C.

Režim Pizza  2 772 – 3 420 W
Spodné a kruhové ohrievacie teleso a ventilátor sa zapnú. Táto kombinácia rýchlo vyhreje rúru vďaka vysokému 
výkonu spotrebiča, čo má za následok vytváranie značného tepla vychádzajúceho prevažne odspodu.
Režim pizza je ideálny pre jedlá vyžadujúce pri varení vysoké teploty, ako pizza a veľké pečené mäsá. Používajte 
len jeden plech alebo policu. Ak ich použijete viac, musia sa v polovici pečenia vymeniť.

Šetrné pečenie  1 220 – 1 460 W
V  tomto režime je v  prevádzke spodné ohrievacie teleso spolu s  vetrákom. Režim je vhodný na pečenie 

múčnikov, tort a ďalších pochutín vo   formách na pečenie. Skvelé výsledky s  týmto režimom dosiahnete aj 

pri pokrmoch, pri ktorých je žiaduce, aby všetko teplo vychádzalo zospodu.

Vhodné je pokrm umiestniť na spodnú pozíciu.



SK – 15

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

Horný ohrev  940 – 1 110 W
Zapne sa horné ohrievacie teleso. Tento režim je možné použiť na opečenie jedla na konci prípravy.

Gril  2 090 – 2 520 W
V tomto režime je v prevádzke prostredná časť horného ohrievacieho telesa. Takto koncentrovaný a intenzívny 
prúd tepla umožní dôkladne prepiecť mäso s chrumkavou kôrkou na povrchu a zároveň ho zanechať šťavnaté 
a  mäkké vnútri. Režim Gril je teda vhodný na prípravu mäsových pokrmov, ako sú steaky, teľacie mäso, 
hamburgery a pod.

Jedlo pripravujte s pootvorenými dvierkami rúry.
Niektoré príklady grilovania sú popísané v odseku „Praktické rady na pečenie“.

Turbo gril  2 100 – 2 550 W
V tomto režime je v prevádzke prostredná časť horného ohrievacieho telieska spolu s vetrákom. Táto kombinácia 
intenzívneho prúdu tepla a vetráka umožňuje získať podobne chutné výsledky ako v prípade tradičného grilu, 
no bez rizika pripálenia. Vďaka cirkulácii vzduchu nebude teplo intenzívne pôsobiť iba na jeho povrchu, ale po 
celom jeho objeme. Tento spôsob prípravy je vhodný pre pokrmy ako kebab alebo falafel, párky, rebrá, kuracie 
na indický spôsob, prepelica a pod.

Pri príprave jedla v režime „Turbo gril“ nechajte dvierka rúry zatvorené.
Tento režim je takisto ideálny na prípravu rybích steakov, ako mečúň, plnená sépie atď.

Teplý vzduch  1 660 – 2 020 W
Zadné ohrievacie teleso a ventilátor sa zapnú, čo zaručuje jemnú, rovnomernú distribúciu tepla v celej rúre.
Tento režim je ideálny na pečenie a prípravu jemných jedál – obzvlášť koláčov, ktoré musia nakysnúť, a na 
prípravu niektorých tort na 3 policiach súčasne. Napríklad môžete pripravovať dezerty z  lístkového cesta 
s krémom, sladké a slané sušienky, slané pečivo z lístkového cesta, rolády a malé porcie gratinovanej zeleniny 
ap.

Režim „Rozmrazovanie“  45 – 55 W
Ventilátor v  spodnej časti rúry zaisťuje prúdenie vzduchu s  izbovou teplotou okolo jedla. Táto funkcia sa 
odporúča na rozmrazovanie všetkých typov jedál, obzvlášť pre tie z nich, ktoré nevyžadujú teplo, napríklad 
zmrzlinové tortičky, smotanové a pudingové dezerty a ovocné torty. Pri použití ventilátora sa čas rozmrazovania 
zmenší približne na polovicu. Pri rozmrazovaní mäsa, rýb a chleba je možné proces urýchliť použitím režimu 
Teplý vzduch a nastavením teploty na 80 °C – 100 °C.

Ražeň (k dispozícii iba pri niektorých modeloch)
Ak chcete zapnúť ražeň, postupujte nasledovne:

• umiestnite plech na pečenie na prvú policu;

• vložte špeciálnu oporu ražňa na druhú policu a  nasaďte ražeň pretiahnutím špeciálnym otvorom do 

točnice na zadnej stene rúry;

• Stlačením tlačidiel voľby funkcie rúry  alebo  vyberte nastavenie  / .

Chladenie
Na ochladenie vonkajška spotrebiča je tento model vybavený ochladzovacím ventilátorom, ktorý sa 

automaticky zapne, keď je rúra horúca.

Ak je ventilátor zapnutý, je počuť vzduch vystupujúci medzi dvierkami rúry a ovládacím panelom.

POZNÁMKA:

Po dokončení varenia zostane ventilátor zapnutý, kým rúra dostatočne nevychladne.
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ČASŤ 9: AKO UDRŽIAVAŤ RÚRU V DOBROM STAVE

Pred čistením rúry alebo vykonávaním údržby odpojte prívod elektrickej energie.

Na predĺženie životnosti rúry je potrebné jej pravidelné čistenie s ohľadom na nasledujúce:

• Smaltované a  antikorové časti by sa mali umývať vlažnou vodou bez použitia akýchkoľvek drsných 

prostriedkov alebo žieravých látok, ktoré by ich mohli poškodiť. Na antikorových častiach sa môžu objaviť 

škvrny. Ak je ťažké tieto škvrny odstrániť, použite komerčne dostupné čistiace prostriedky. Po čistení je 

vhodné povrch dôkladne opláchnuť a vysušiť.

• Vnútro rúry by sa malo v ideálnom prípade čistiť ihneď po použití, kým je stále teplé, pomocou čistiacich 

prostriedkov určených na čistenie za tepla. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky (napr. čistiace 

prášky atď.) a hrubé hubky na riad ani kyseliny (napr. odstraňovač vodného kameňa atď.). Mohli by poškodiť 

lak. Ak je obzvlášť ťažké odstrániť niektoré mastné škvrny a nečistoty, použite špeciálny prostriedok na 

čistenie rúr v  súlade s  pokynmi na jeho obale. Nikdy nepoužívajte na čistenie vnútra spotrebiča parný 

čistič.

• Ak používate rúru dlhší čas, môže sa vytvárať kondenzácia. Utrite ju mäkkou handričkou.

• Otvor rúry je olemovaný gumovým tesnením, ktoré zaručuje jej dokonalú funkčnosť. Pravidelne stav tohto 

tesnenia kontrolujte. Ak je to nutné, očistite ho bez použitia abrazívnych prostriedkov alebo predmetov. 

V  prípade poškodenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Odporúčame rúru nepoužívať, kým 

nebude opravená.

• Nikdy nevykladajte dno rúry alobalom, pretože by následná akumulácia tepla mohla znehodnotiť pečenie 

alebo dokonca poškodiť smalt.

• Sklenenú výplň dvierok čistite jemnými prostriedkami a hubkami a vysušujte pomocou mäkkej handričky.

Ako demontovať dvierka rúry
V  prípade, že je dvierka potrebné dôkladne vyčistiť, je 

možné ich vysunúť. Zvoľte spôsob demontáže a  montáže 

podľa vyhotovenia dvierok kúpenej rúry. 

Postupujte nasledovne: 

Vyhotovenie dvierok rúry 1 – postup demontáže a montáže:

• Celkom otvorte dvierka.

• Zdvihnite a otočte malé páčky, ktoré sa nachádzajú na oboch závesoch.

• Uchopte dvierka po stranách a pomaly ich privrite (nie celkom).

• Ťahajte dvierka smerom k sebe a vytiahnite ich z ich miesta.

Dvierka pripevníte vykonaním zmieneného postupu v prevrátenom poradí.

Výmena žiarovky v rúre
• Odpojte rúru od elektrickej energie prostredníctvom vypínača slúžiaceho na  pripojenie spotrebiča 

k elektrickej sieti alebo rúru odpojte od zásuvky.

• Odstráňte sklenený kryt držiaka žiarovky.

• Vyberte žiarovku a  nahraďte ju žiarovkou odolnou proti vysokým teplotám (300  °C) s  nasledujúcimi 

vlastnosťami:

 Napätie: 220 – 240 V

 Príkon:  25 W

 Druh:  E 14

• Nasaďte sklenený kryt a znovu pripojte rúru k zdroju napájania.
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ČASŤ 10: PRAKTICKÉ RADY NA PEČENIE

Rúra ponúka širokú škálu spôsobov pečenia, ktorá vám umožňuje pripraviť pokrmy tým najlepším spôsobom. 

Postupom času sami zistíte, aký postup je na prípravu vašich obľúbených pokrmov najlepší. Nasledujúce 

inštrukcie slúžia iba ako odporúčanie a je možné ich plne prispôsobiť osobným preferenciám.

Predhriatie
Ak je potrebné rúru predhriať (to je obvykle nutné pri príprave jedál s kvasnicami), je možné použiť režimy 

„viacnásobné pečenie“ a Teplý vzduch na  čo najrýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty s  čo najnižšou 

spotrebou energie.

Keď je jedlo vložené do rúry, môžete zvoliť najvhodnejší režim pečenia.

Pečenie na viacerých úrovniach
Ak je potrebné pripravovať jedlo s použitím viacerých políc, použite buď režim Teplý vzduch , alebo režim 

„viacnásobné pečenie“ , pretože iba tieto režimy to umožňujú.

Pri príprave jemných jedál na viac než jednej polici použite režim Teplý vzduch, ktorý vám umožňuje piecť na 

3 policiach súčasne (1., 3. a 5. odspodu). Niekoľko prípadov je uvedených v tabuľke „Praktické rady na varenie“.

Pri príprave iných jedál na viacerých policiach použite „viacnásobné pečenie“ režim s dodržaním nasledujúcich 

odporúčaní:

• V rúre je inštalovaných 5 políc. Počas pečenia s podporou ventilátora použite dve z troch stredných políc; 

najnižšie a najvyššie police sú priamo vystavené horúcemu vzduchu, a preto sa na nich jemné jedlá môžu 

pripáliť.

• Všeobecne je vhodné použiť 2. a 4. policu odspodu a umiestniť jedlo, ktoré vyžaduje viac tepla, na 2. policu 

odspodu. Napríklad pri príprave pečených mias spolu s inými jedlami umiestnite pečené mäso na 2. policu 

odspodu a jemnejšie jedlá na 4.

• Pri príprave jedál, ktorá vyžadujú rôzne časy a  teploty, nastavte teplotu približne medzi dvoma 

požadovanými teplotami, umiestnite jemnejšie jedlo na 4. policu odspodu a jedlo, ktoré vyžaduje menej 

času, vyberte z rúry ako prvé.

• Na spodnú policu použite odkvapkávač a na horný rošt.

Použitie režimu „Mrazené potraviny“
Funkčné, rýchle a praktické pre tých, ktorí používajú vopred balené produkty (napr. zmrazené alebo predvarené 

jedlá) spolu s iným jedlom. Užitočné rady nájdete v tabuľke „Praktické rady na pečenie“.

Použitie grilu
Táto multifunkčná rúra ponúka 2 režimy grilovania.

Použite režim „gril“ , umiestnite jedlo pod stred grilu (nachádza sa na 2. alebo 3. polici odspodu), pretože 

je zapnutá iba stredná časť horného ohrievacieho telieska.

Do spodnej pozície (prvej) vložte hlboký plech, ktorý zachytí prípadnú šťavu odkvapkávajúcu z grilovaného 

pokrmu. Zabránite tak nežiaducemu znečisťovaniu dna rúry. Pri používaní tohto režimu odporúčame nastaviť 

teplotu na najvyššiu úroveň. Môžete však použiť ľubovoľnú teplotu, jednoducho otočením príslušného 

kolieska.
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Nastavenie „Turbo gril“  je veľmi užitočné pri rýchlom grilovaní jedla, pretože distribúcia tepla umožňuje 

nielen opiecť povrch, ale prepiecť aj dolnú časť.

Tento režim je možné použiť aj na konci pečenia ľubovoľného pokrmu na dodanie zlatistého, chrumkavého 

povrchu, napríklad pri pečení zapekaných cestovín.

Pri použití tohto režimu umiestnite rošt na 2. alebo 3. policu odspodu (pozrite tabuľku pečenia), potom 

umiestnite odkvapkávač na 1. policu odspodu, aby nedochádzalo k odkvapkávaniu tuku a mastnoty na dno 

rúry a tvorbe dymu.

Pri použití tohto režimu odporúčame nastaviť termostat na 200  °C, pretože pri tomto nastavení je použitie 

grilu, ktorý pracuje na infračervenom princípe, najúčinnejšie. To však neznamená, že nie je možné použiť 

aj nižšie teploty, stačí len nastaviť gombík termostatu na požadovanú teplotu.

Preto najlepšie výsledky pri použití grilu dosiahnete umiestnením roštu na spodné police (pozrite tabuľku 

pečenia). Potom umiestnite odkvapkávač na 1. policu odspodu, aby nedochádzalo k odkvapkávaniu tuku 

a mastnoty na dno rúry a tvorbe dymu.

Pečenie koláčov
Pri pečení koláče vždy vkladajte do predhriatej rúry. Počkajte, až bude dostatočne predhriata. Počas pečenia 

neotvárajte dvierka rúry, aby nedošlo k prepadnutiu koláča. Všeobecné odporúčania:

Cesto je príliš suché

Zvýšte teplotu o 10 °C a skráťte čas pečenia.

Cesto sa prepadlo

Použite menej tekutín alebo znížte teplotu o 10 °C.

Cesto je na povrchu pripálené

Umiestnite pokrm na nižšiu pozíciu, znížte teplotu a predlžte čas pečenia.

Cesto je dobre prepečené, no lepkavé na povrchu

Použite pri príprave cesta menej vody, znížte teplotu a predĺžte čas pečenia.

Cesto sa lepí na pekáč

Pekáč dôkladne vytrite maslom a poprášte trochou múky alebo použite papier na pečenie.

Použil(a) som viac než jednu úroveň (pri funkcii „ventilácia rúry“) a v rovnakom okamihu pečenia nie sú 

všetky kúsky rovnaké.

Použite nižšie nastavenie teploty. Je nevyhnutné vybrať jedlo zo všetkých políc naraz.

Príprava pizze

Najlepšie výsledky pri príprave pizze dosiahnete pri použití režimu „Pizza“ :

• Rúru nechajte aspoň 10 minút predhriať.

• Použite ľahkú hliníkovú formu na pizzu a  položte ju na rošt dodávaný s  rúrou. V  prípade použitia 

odkvapkávača sa predĺži čas prípravy a je ťažké dosiahnuť chrumkavú kôrku.

• Počas prípravy pizze otvárajte dvierka rúry čo najmenej.

• Ak je na pizze veľa surovín (tri alebo štyri), odporúčame navrch pridať syr mozzarella v polovici pečenia.

• Pri pečení pizze na dvoch policiach použite 2. a 4. policu pri teplote 220 °C a umiestnite pizzu do rúry po jej 

predhriatí aspoň na 10 minút.
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Pečenie rýb a mäsa
Pri príprave bieleho mäsa, kurčiat a rýb použite nastavenie teploty v rozmedzí 180 °C až 200 °C.

V prípade červených mias, ktoré majú byť na povrchu dobre prepečené a vnútri krehké a šťavnaté, je vhodné 

začať krátko s nastavením vysokej teploty (200 °C – 220 °C) a potom rúru stlmiť.

Všeobecne platí, že čím väčší má mäso objem, tým nižšiu teplotu je vhodné nastaviť. Umiestnite mäso 

doprostred roštu a vložte pod neho hlboký plech na odkvapkávanie šťavy.

Rošt vložte doprostred rúry. Ak chcete zvýšiť množstvo tepla zospodu, použite nižšie police. V  prípade 

pikantných pečených mias (najmä kačíc a diviny) obaľte mäso hore slaninou.

Nastavenie 

gombíka voliča
Pokrm

Hmot-

nosť

(v kg)

Poloha 

police na 

pečenie 

odspodu

Čas pred-

hriatia

(v min)

Nastave-

nie gom-

bíka ter-

mostatu

Pečenie 

predhria-

tie (v min)

1 

Konvenčný 

ohrev

Kačica
Teľacie alebo hovädzie 

pečené mäso
Bravčové pečené mäso
Sušienky (krehké pečivo)
Tortičky

1
1

1
–
1

3
3

3
3
3

15
15

15
15
15

200
200

200
180
180

65 – 75
70 – 75

70 – 80
15 – 20
30 – 35

2 

Režim viac-

násobného 

pečenia

Pizza (na 2 policiach)
Lasagne
Jahňacie
Pečené kurča so zemiakmi
Makrela
Slivkový koláč
Zákusky z lístkového cesta 

s krémom (na 2 policiach)
Sušienky (na 2 policiach)
Piškótový rez (1 koláč)
Piškótový rez (2 koláče)
Slané koláče

1
1
1
1
1
1

0,5

0,5
0,5
1,0
1,5

2 – 4
3
2

2 – 4
2
2

2 – 4

2 – 4
2

2 – 4
3

15
10
10
10
10
10
10

10
10
10
15

220
200
180
180
180
170
190

180
170
170
200

15 – 20
30 – 35
50 – 60
60 – 75
30 – 35
40 – 50
20 – 25

10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30

3 

Horný ohrev

Dopečenie pokrmu
Pečenie

– 3/4 15 220 –

4 

Rozmrazovanie

Všetky zmrazené pokrmy

5 

Gril

Morský jazyk a sépia
Chobotnica a krevety
Fileta z tresky
Grilovaná zelenina
Teľací steak
Kotlety
Hamburgery
Makrely
Opekané sendviče

1
1
1
1
1
1
1
1
–

4
4
4

3/4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Max
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max

8 – 10
6 – 8

10
10 – 15
15 – 20
15 – 20
7 – 10

15 – 20
2 – 3

Na špajli
Teľacie na ražni
Kurča na ražni
Jahňacie na ražni

1,0
1,5
1,0

–
–
–

5
5
5

Max 
Max 
Max

80 – 90
70 – 80
70 – 80
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Nastavenie 
gombíka 

voliča
Pokrm

Hmotnosť
(v kg)

Poloha 
police na 
pečenie 

odspodu

Čas pred-
hriatia
(v min)

Nasta-
venie 

gombíka 
termosta-

tu

Pečenie 
predhria-
tie (v min)

6 
Turbo gril

Grilované kurča
Sépia

1,5
1,5

3
3

5
5

200
200

55 – 60
30 – 35

Na ražni
Teľacie na ražni
Kurča na ražni
Kurča (na ražni) + zemiaky
(opekané)
Jahňacie na ražni

1,5
2,0
1,5
–

1,5

–
–
–
2
–

5
5
5
5
5

200
200
200
200
200

70 – 80
70 – 80
70 – 75
70 – 75
70 – 80

7 
Teplý vzduch

Torta
Ovocný koláč
Biskupský chlebíček
Piškótová torta
Plnené palacinky 

(na 2 policiach)
Malé koláče (na 2 policiach)
Syrové pečivo (2 koláče)
Zákusky z lístkového cesta 

s krémom 
(na 3 policiach)

Sušienky (na 3 policiach)
Snehové pusinky 

(na 3 policiach)

0,5
1

0,7
0,5
1,2

0,6
0,4
0,7

0,7
0,5

3
2/3

3
3

2 – 4

2 – 4
2 – 4
1-3-5

1-3-5
1-3-5

15
15
15
15
15

15
15
15

15
15

180
180
180
160
200

190
210
180

180
90

20 – 30
40 – 45
40 – 50
25 – 30
30 – 35

20 – 25
15 – 20
20 – 25

20 – 25
180

8 
Mrazené 
potraviny

Zmrazené pokrmy
Pizza
Koláč s cuketami 

a krevetami
Vidiecky špenátový koláč
Šatôčky
Lasagne
Závitky
Grilované kuracie kúsky

0,3
0,4

0,5
0,3
0,5
0,4
0,4

2
2

2
2
2
2
2

–
–

–
–
–
–
–

250
200

220
200
200
180
220

12
20

30 – 35
25
35

25 – 30
15 – 20

Polotovary
Kuracie krídelká 0,4 2 – 200 20 – 25

Čerstvé pokrmy
Sušienky (krehké pečivo)
Ovocné koláče
Syrové muffi  ny

0,3
0,6
0,2

2
2
2

–
–
–

200
180
210

15 – 18
45

10 – 12

9 
Pizza

Pizza
Teľacie alebo hovädzie 

pečené mäso
Kuracie mäso

0,5
1
1

3
2

2/3

15
10
10

220
220
180

15 – 20
25 – 30
60 – 70

POZNÁMKA:

Časy prípravy sú približné a môžu sa líšiť podľa vašej chuti. Pri príprave na grile alebo na grile s podporou 

ventilátora musí byť na prvej polici odspodu vždy umiestnený odkvapkávací plech.
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ČASŤ 11: DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTI JE DOBRÝ ZVYK

Na zachovanie účinnosti a bezpečnosti tohto spotrebiča odporúčame vykonávať nasledujúce:

• volajte iba servisné strediská schválené výrobcom

• vždy používajte originálne náhradné diely

• v  prípade poškodenia prívodnej šnúry by sa na  výmenu mala použiť špeciálna šnúra alebo súčasť 

kúpená u výrobcu alebo v oddelení údržby.

Pri manipulácii so spotrebičom vždy odporúčame použiť na to určené držadlá zapustené v bokoch rúry, 

aby nedošlo k poraneniu osôb alebo poškodeniu samotného spotrebiča.

• Tento spotrebič je určený na neprofesionálne použitie v domácnostiach a jeho funkcie sa nesmú meniť.

• Elektrická inštalácia tohto prístroja je bezpečná iba v  prípade, že bol správne pripojený k  účinnej 

uzemňovacej sústave v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými normami.

• Keď spotrebič používate, ohrievacie telieska a niektoré časti dvierok rúry sa veľmi zahrejú. Nedotýkajte 

sa ich a udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti.

• Počas činnosti sa vytvára horúčava. Postupujte s opatrnosťou, aby ste sa nedotkli ohrievacích teliesok.

Nasledujúce položky sú potenciálne nebezpečné, a preto je potrebné urobiť náležité opatrenia, aby ste 

zabránili deťom a osobám s postihnutím v kontakte s nimi:

• Ovládacie prvky a spotrebič všeobecne;

• Obalové materiály (vrecká, polystyrén, klince atď.);

• Samotný spotrebič ihneď po použití rúry alebo grilu z dôvodu uvoľnenej horúčavy;

• Samotný spotrebič, keď ho už nepoužívate (potenciálne nebezpečné súčasti sa musia zneškodniť).

Vyhnite sa nasledujúcim situáciám:

• Dotýkanie sa spotrebiča mokrými časťami tela;

• Používanie spotrebiča s bosými nohami;

• Ťahanie za prívodný kábel pri jeho vyťahovaní z elektrickej zásuvky;

• Nevhodné alebo nebezpečné činnosti;

• Zakrývanie otvorov na vetranie alebo odvod tepla;

• Kontakt prívodných káblov malých spotrebičov s horúcimi časťami spotrebiča;

• Vystavovanie spotrebiča atmosférickým vplyvom ako dážď alebo slnečné svetlo;

• Používanie rúry na skladovanie;

• Používanie horľavín v blízkosti spotrebiča;

• Používanie priechodiek, rozvodiek alebo predlžovacích káblov;

• Pokusy o inštaláciu alebo opravu spotrebiča bez pomoci kvalifi kovanej osoby.

Kvalifi kovaná osoba sa musí kontaktovať v nasledujúcich prípadoch:

• Inštalácia (podľa pokynov výrobcu);

• Ak ste na pochybách čo sa týka ovládania spotrebiča;

• Výmena elektrickej zásuvky, ak nie je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča.

• Teplotná sonda je súčasťou termostatu. V  prípade poškodenia by ich mal úplne vymeniť autorizovaný 

pracovník servisu.

Servisné centrá schválené výrobcom kontaktujte v nasledujúcich prípadoch:

• Ak ste na pochybách čo sa týka stavu spotrebiča po jeho vybalení;

• Ak je potrebné vymeniť poškodený prívodný kábel;

• Ak sa spotrebič pokazil alebo nefunguje správne, požiadajte o originálne náhradné diely.
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Je vhodné dodržiavať nasledujúce:

• Na čistenie rúry nepoužívajte parný čistič;

• Spotrebič používajte iba na prípravu jedla a na nič iné;

• Po vybalení skontrolujte bezchybný stav spotrebiča;

• Ak spotrebič nefunguje správne a  pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebič odpojte od 

napájania;

• Ak spotrebič nehodláte používať, odpojte ho od elektrického prívodu;

• Na vkladanie alebo vyberanie nádob na pečenie používajte lapky;

• Držadlo dvierok rúry vždy chytajte uprostred, pretože na krajoch môže byť horúce kvôli unikajúcemu 

horúcemu vzduchu;

• Keď sa rozhodnete, že už spotrebič nechcete naďalej používať, po odpojení od elektrického prívodu 

odstrihnite prívodný kábel.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nevhodným, nesprávnym a nerozumným 

používaním.



SK – 23

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

ČASŤ 12: TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútorné rozmery rúry
Šírka 43,5 cm 

Hĺbka 40 cm 

Výška 32 cm

Vnútorný objem rúry 57 litrov

Napätie a frekvencia zdroja napájania

220 – 240 V ~50/60 Hz alebo 50 Hz

  2 100 – 2 520 W

  2 090 – 2 520 W 

  2 100 – 2 550 W 

  2 772 – 3 420 W 

  1 660 – 2 020 W 

  2 125 – 2 560 W 

  1 220 – 1 460 W 

  940 – 1 110 W

  2 370 – 2 924 W 

  45 – 55 W
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ČASŤ 13: INFORMAČNÝ LIST PHILCO

INFORMAČNÝ LIST: Philco

Značka Philco:  

Názov Philco

Identifi kačná značka modelu POB 10 IF / POB 10 IX

Index energetickej účinnosti* 102,5

Trieda energetickej účinnosti A

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie** 0,90 kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie*** 0,81 kWh/cyklus

Počet priestorov na pečenie 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem rúry**** 57 l

Typ rúry Vstavaná rúra

Brutto/netto hmotnosť (kg) 37/32,5

V súlade s normou EN 60350-1

* (EEI priestoru na pečenie)

** v režime s prirodzenou konvenkciou (konvekčná tepelná funkcia)

*** v režime s nútenou konvenkciou vzduchu

**** Objem jednotlivých priestorov na pečenie

Význam symbolu preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach:
Nevyhadzujte elektrické spotrebiče do bežného, netriedeného odpadu. Využite špecializované zberné miesta. 

Ďalšie informácie o systéme zberu odpadu získate na príslušných úradoch.

Ak sa elektrické spotrebiče likvidujú na skládkach alebo smetiskách, do podzemných vôd môžu preniknúť 

nebezpečné látky a dostať sa do potravinového reťazca, kde môžu spôsobiť škody na zdraví.

Pri výmene starých spotrebičov za nové má obchodník zákonnú povinnosť bezplatne prevziať váš starý 

spotrebič na likvidáciu.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 

a  elektronické výrobky nesmú byť pridané do  bežného komunálneho odpadu. Na  správnu 

likvidáciu, obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 

v  niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 

výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 

tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 

negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 

likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od  miestneho úradu alebo najbližšieho 

zberného miesta. Pri  nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v  súlade s  národnými 

predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a  elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie 

od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 

informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v  súlade s  požiadavkami smerníc EÚ o  elektromagnetickej kompatibilite 

a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v  texte, dizajne a  technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 

a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC

ČASŤ 14: LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU

Keďže sú použité obalové materiály ekologicky prívetivé, recyklujte ich, prosím. Neodkladajte plastové obaly 

v blízkosti detí, aby ste predišli nebezpečenstvu vdýchnutia a zadusenia.

Nepotrebné produkty odovzdajte do zberného dvora alebo využite kontajnery na elektrické spotrebiče, vďaka 

čomu budú užitočné materiály recyklované a zníži sa ich rizikový vplyv na životné prostredie.
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