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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, 
dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek 
zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a 
upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje 
na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR 
kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému 
manuálu a ďalším informáciám o produkte. 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2009/125/EC (ErP) 
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UPOZORNENIE 
Nebezpečenstvo popálenia! Pri otvorení dvierok rúry môže 
uniknúť horúca para. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, 
aby ste zabránili opareniu. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Všeobecné informácie 

• Nikdy neumývajte skriňu s tečúcou vodou, aby ste predišli poškodeniu 
elektrických komponentov. 

• Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa do jednotky dostala 
voda alebo iné tekutiny. 

• Deti staršie ako 8 rokov, osoby s mentálnym a telesným postihnutím smú 
prístroj používať len vtedy, ak boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a 
bezpečnostnými opatreniami od nadriadených osôb. Uistite sa, že sa deti 
nehrajú so zariadením. Deti staršie ako 8 rokov môžu prístroj čistiť len pod 
dozorom. 

• Pred použitím skontrolujte napätie na štítku zariadenia. Prístroj pripojte iba 
k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia. 

• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom,

servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. 
• Nenechávajte deti hrať sa so zariadením. 
• Nepripájajte a neodpojujte zariadenie mokrými rukami.
• Neumiestňujte tento výrobok na alebo do blízkosti obrusov, záclon alebo 

iných horľavých materiálov. 
• Na všetkých stranách okolo výrobku nechajte aspoň 10 cm priestoru. Na 

hornú časť tohto zariadenia neumiestňujte žiadne predmety. 
• Nikdy nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru.

• Nebezpečenstvo popálenia! Pri otvorení dvierok rúry môže uniknúť horúca
para. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, aby ste zabránili opareniu. 

• Do otvorov spotrebiča nevkladajte žiadne cudzie predmety.
• Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.
• Pred výmenou výhrevnej lampy na pečenie sa uistite, že je zariadenie 

vypnuté, aby sa predišlo možnému úrazu elektrickým prúdom. 
• Neinštalujte prístroj do skrinky, pretože sa môže prehriať.
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UPOZORNENIE 
Nebezpečenstvo popálenia! Spotrebič sa počas používania 
zahrieva. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli vykurovacích telies vo 
vnútri rúry a používali rukavice. 

Pokyny pre bezpečné používanie 
 

• Pred čistením odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a nechajte ho úplne 
vychladnúť. 

• Spotrebič nainštalujte na suchý, rovný povrch a nechajte okolo neho 10 
cm voľného miesta vo všetkých smeroch tak, aby mohol vzduch 
dostatočne cirkulovať. 

• Zariadenie nezapájajte do zásuvky, ktorá je už pripojená k iným kuchynským 
spotrebičom. 

• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých predmetov. Zariadenie 
umiestnite mimo záclon, závesov, tapiet a podobných predmetov, aby ste 
predišli požiaru. Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety. 

• Panel dvierok sporáka čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Nepoužívajte 
abrazíva ani kovové škrabky, pretože  poškriabu povrch. 

• Nepripájajte zariadenie k externým časovačom alebo diaľkovo ovládaným zásuvkám. 
• Pred použitím skontrolujte, či je váš riad vhodný pre tento produkt. 

Odporúčame používať sklenené nádoby odolné voči teplu alebo keramické 
nádoby. Zariadenie naplňte maximálne do dvoch tretín. 

• Nepreplňujte nádrž na vodu. Pri plnení použite ako vodidlo značku MAX v  
nádrži. 

• Na otvorené dvierka rúry neumiestňujte žiadne nádoby. 
• Nezohrievajte potraviny v utesnenej nádobe, inak môže nádoba 

explodovať. Pred ohrevom preložte potraviny do nádoby odolnej voči 
teplu. 
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POPIS PRODUKTU 
 

 

 

1 Ovládací panel 7 Rukoväť 

4 Gril 8 Dvere 

5 Pekáč 9 Zásobník na vodu 

6 Nádrž na vodu 10 Telo 
  11 Spínač dverí 
  12 Rukavica 
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OVLÁDACÍ PANEL A HLAVNÉ FUKNCIE 
 

 
 

 

 
 

1 

 
 
 

 

Kontrolka lampy/detský zámok 

• Dotknite sa ho raz, lampa je zapnutá; dotknite sa ho znova, lampa rúry je 
vypnutá. 

• Po ukončení prevádzky bude lampa zapnutá po dobu troch minút. 
• Po otvorení dvierok rúry bude lampa zapnutá po dobu troch minút. 
• Tlačidlo sa prepne na detský zámok podržaním na tri sekundy; v 

pohotovostnom režime ho podržte raz, je zablokované; znova ho stlačte, 
aby ste ho odomkli. 

 
 

2 

 
 
 

 

Tlačidlo SETTING - nastavenie 

• V akomkoľvek pohotovostnom režime programov stlačte toto tlačidlo pre 
vstup do prednastaveného režimu a ikona predvoľby je zapnutá. 

• Po ukončení všetkých programov stlačte toto tlačidlo na zadanie funkcie 
časového oneskorenia 
a ikona funkcie časového oneskorenia je zapnutá. 

 
3 

 
 

Tlačidlo späť 

Stlačte toto tlačidlo, aby ste sa vrátili do predchádzajúceho režimu nastavenia 
predtým, ako začnete pracovať a stlačte ho znova, aby ste sa vrátili. 

 

4 

 
 

 

Výberové tlačidlo (funkcia návratu) 

• Vyberte 9 užívateľských režimov bežných funkcií a 10 špecifických pracovných 
režimov. 

• Nastavte čas. 
• Nastavte teplotu. 

 

5 

 
 

Tlačidlo zapnutia/vypnutia 

Stlačením tohto tlačidla aktivujete všetky ikony, ktoré sa majú rozsvietiť; v 
aktivačnom alebo prevádzkovom stave zariadenia stlačte toto tlačidlo, aby ste 
opustili režim prevádzky a zariadenie sa vráti do pohotovostného stavu. 
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Výberové tlačidlo (funkcia dopredu) 

• Vyberte 9 užívateľských režimov bežných funkcií a 10 špecifických pracovných 
režimov 
smerom dopredu. 

• Nastavte čas. 
• Nastavte teplotu. 

 
7 

 
 

Tlačidlo Start/Pause & Enter 

Štart/pauza a Enter. 



  SK     

6 

 

 

INDIKÁTORY DISPLEJA A PROGRAMY 
 

 

 
 

1 
 

88: 88 

Čas  

Predné dve číslice označujú hodiny (0-24). Dve číslice vzadu 
označujú minúty (0-59). 

 
2 

 
888°C 

Teplota 

Nastaviteľný rozsah: 30-230 °C. 

 
3 

 

 
Časovač 

Rozsvieti sa, keď je časovač aktívny. 

 
4 

 
 Časové oneskorenie 

Indikuje aktívne časové oneskorenie. 

 
5 

 
 

Úroveň vody 

Počas prevádzky sa rozsvieti tento symbol. Ak symbol bliká, je 
potrebné doplniť vodu. 

 
6 

 
 

Čistenie nádrže na vodu 

Označuje čistenie nádrže na vodu. 

 
7 

 
 Detská poistka 

Označuje aktívnu detskú poistku. 

 
8 

 

 Odstránenie vodného kameňa 

Označuje prebiehajúce odstraňovanie vodného kameňa. 

 
9 

 
 

Vrchné ohrievanie 

Označuje zapnuté ohrievanie zhora. 

 
10 

 
 

Spodné ohrievanie 

Označuje zapnuté ohrievanie zdola. 
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11 

 
 

Vysoká teplota 

Výstraha pred nebezpečenstvom poranenia sa pri vysokých 
teplotách. 

 
12 

 

 
Kvasenie 

Pre cesto, ktoré musí dokvasiť pred spracovaním. 

 
13 

 

 
Predhrievanie 

Pre predohrev na určitú teplotu. 

 
14 

 

 
Jogurt 

Program na výrobu jogurtu. 

 
15 

 

 
Fritéza 

Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov. 

 
16 

 
 

Sušenie a praženie 

Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre 
rôzne druhy ovocia 
a orechov. 

 
17 

 
 

Naparovanie / varenie parou 

Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre 
rôzne druhy jedla. 

 
18 

 
 

Grilovanie 

Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre 
ryby a 
rôzne druhy mäsa. 

 
19 

 
 

Pečenie 

Toto menu obsahuje 9 predvolených programov a receptov pre 
rôzne druhy chleba 
a koláčov. 

 
20 

 

 
Užívateľom definovaný režim (DIY) 

Režim varenia a čas nastavuje užívateľ. 

 
21 

 
 

Odstránenie vodného kameňa 

Pripomína vám čistenie vodného kameňa vo výparníku (ohrievač 
pary). 
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Poznámka: Ak počas troch minút neprebehne žiadna operácia, všetky 
aktuálne nastavenia sa zrušia a zariadenie sa vráti do pohotovostného 
režimu. 

PREVÁDZKA 
 

1. Zapnutie 
 

Stroj prejde do pohotovostného rozhrania na celú obrazovku po zaznení „pípnutia“, 
keď je 
zapnutý tlačidlom zapnutia/vypnutia. 

 

2. Výber z menu 
 

V pohotovostnom režime môžete stláčaním výberových tlačidiel (<>) prepínať 
možnosti menu. Predvolené nastavenie je varenie parou. Na výber iného 
programu použite výberové tlačidlá (<>). 

 
 

 
 

 
Kvasenie: V tomto režime je aktívna funkcia pary. Prednastavená 
teplota je 40 ° C. Teplota sa môže nastaviť medzi 30-50 ° C. Čas je 
možné nastaviť od 0-7 hodín. 

 
 

Predhrievanie: Prednastavená teplota je 180 ° C. Keď sa rúra zohreje na 
180 ° C, na displeji sa zobrazí [END] a zaznie 10-násobné pípnutie. Teraz 
môžete pokračovať v pečení alebo v akejkoľvek inej funkcii. 

 
 

Jogurt: Prednastavená teplota je 45 ° C a nedá sa zmeniť. 
Prednastavený čas je 8 hodín a nedá sa zmeniť. 

 

 Sušenie a praženie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí 
príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [P-1] a na displeji času sa 
zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte 
požadovaný program [P-1] až [P-9] (pozri MENU A PROGRAMY). 
Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program. 

 
 

 

Sušenie a praženie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí 
príslušná ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [L-1] a na displeji času sa 
zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte 
požadovaný program [L-1] až [L-9] (pozri MENU A PROGRAMY). 
Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program. 
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Naparovanie / varenie parou Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa 
príslušný symbol na displeji. Na displeji teploty sa zobrazí [E-1] a na 
displeji času sa zobrazí príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu 
(>) vyberte požadovaný program [E-1] až [E-9] (pozri MENU A 
PROGRAMY). Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program. 

 
 

 

Grilovanie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná 
ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [F-1] a na displeji času sa zobrazí 
príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte 
požadovaný program [F-1] až [F-9] (pozri MENU A PROGRAMY). 
Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program. 

 
 

 

Pečenie: Keď vyberiete túto ponuku, na displeji sa zobrazí príslušná 
ikona. Na displeji teploty sa zobrazí [H-1] a na displeji času sa zobrazí 
príslušný pracovný čas. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte 
požadovaný program [H-1] až [H-9] (pozri MENU A PROGRAMY). 
Stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA spustíte program. 

 
 
 

 
 

Užívateľom definovaný režim (DIY): Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa 
príslušný symbol na displeji. Výber funkcie spustíte stlačením tlačidla 
výberu (>). Na ľavej strane displeja sa zobrazí príslušný symbol (pozri 
obrázok). K dispozícii je 9 rôznych funkcií. Po každom stlačení tlačidla sa 
prepnete na nasledujúcu funkciu a symbol sa zmení podľa funkcie (pozri 
Režimy DIY). 

 

 
 

 
Odstránenie vodného kameňa: Ak zvolíte túto ponuku, zobrazí sa 
príslušný symbol na displeji. Odstraňovanie vodného kameňa trvá 50 
minút a nedá sa zastaviť. 
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3. Nastavenie prevádzkovej doby a teploty

Po zvolení požadovanej funkcie túto voľbu potvrdíte stlačením klávesu ENTER, aby 
ste mohli ďalej zadať nastavenie doby prevádzky. Bliká číslica hodín. Stlačením 
výberového tlačidla  
nastavíte číslicu hodín. Po potvrdení stlačením tlačidla ENTER bliká číslica minút a 
potom stlačením výberového tlačidla nastavte číslice minút. Po potvrdení stlačením 
klávesu ENTER bude blikať číslica teploty a potom stlačte výberové tlačidlo, aby ste 
nastavili pracovnú teplotu pre hornú vykurovaciu rúru a spodnú vykurovaciu rúru. 
Po ukončení nastavenia pracovnej teploty stlačte tlačidlo ENTER na spustenie 
prevádzky. 

Príklad: Nastavenie pracovného režimu vrchného vykurovacieho potrubia 

1 

Vyberte funkciu: 

2 

Nastavte čas prevádzky: 

3 

Nastavenie prevádzkovej doby a teploty, ikona vrchného vykurovacieho 
potrubia bude blikať. 

4 

Spustenie prevádzky: 
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Počas prevádzky: 

• Pauza: Stlačením tlačidla Start/Pause zastavíte jednotku počas 
prevádzky. Prevádzkový čas už nebude odpočítavaný. Na displeji sa 
naďalej zobrazujú údaje programu. Indikátor času bliká a indikuje, že 
zariadenie je pozastavené. Ak chcete pokračovať v programe, znova 
stlačte tlačidlo Start/Pause. 

• Pridajte čas a upravte teplotu počas procesu: Stláčajte tlačidlo SET, 
až kým sa nezobrazí symbol časového oneskorenia. V tomto 
okamihu začne blikať zobrazenie minút. Potom pomocou tlačidiel 
výberu (<>) nastavte čas. Stlačte tlačidlo Start/Pause a nastavte 
teplotu pomocou tlačidiel výberu (<>) ALEBO znova stlačte tlačidlo 
Start/Pause, aby ste pokračovali v programe bez nastavenia teploty.

6 

Ukončenie prevádzky: 

• Po ukončení programu sa na displeji zobrazí [END] a bzučiak 10 
krát pípne, čo znamená, že varenie je dokončené. Potom môžete 
dvierka otvoriť, aby ste vybrali jedlo, alebo sa systém automaticky 
vráti do pohotovostného stavu o päť minút neskôr. 

• Po ukončení programu alebo v pohotovostnom režime, pri 
pozastavení alebo zastavení počas procesu, sa na displeji zobrazí 
ikona výziev pre vysokú teplotu, pokiaľ je teplota v rúre nad 50 ° C a 
odstredivý ventilátor oneskorí pracovný čas o 3 minúty. 

• Po ukončení programu s funkciou pary bude na obrazovke blikať 
ikona odstraňovania vodného kameňa, ktorá upozorní používateľa 
na vybratie nádrže na vodu a vypustenie vody do výparníka. Vylejte 
potom zvyšnú vodu zo zásobníka vody. Táto ikona bude blikať 1 
minútu. 

Poznámka: Ak zvolíte program s 
parou, na displeji sa rozsvieti 
symbol nádrže na vodu (pozri 
obrázok). 
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UŽÍVATEĽSKÉ REŽIMY FUNGOVANIA 

1 Naparovanie / varenie parou 

2 cirkulujúci vzduch + vrchný ohrev + spodný ohrev 

3 vrchný ohrev 

4 vrchný a spodný ohrev 

5 cirkulujúci vzduch + vrchný ohrev 

6 cirkulujúci vzduch 

7 Varenie parou pri vysokej teplote 

(1) Para 

Teplota sa môže nastaviť v krokoch po 5 ° C z 50-110 ° C. Pred použitím funkcie 
otvorte dvierka rúry na pečenie, vyberte nádrž na vodu a naplňte ju vodou po 
značku MAX. Vymeňte nádrž na vodu a zatvorte dvierka rúry. 

Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte funkciu varenia parou. Na displeji bude 
blikať príslušný symbol. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor hodín. 
Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte požadovaný čas (0-6). Stlačte tlačidlo 
Start/Pause, rozsvieti sa indikátor minút. Stlačte Tlačidlo (>) a nastavte 
požadovaný čas od 0-59. Základné nastavenie je 30 minút. Stlačte tlačidlo 
Start/Pause, rozsvieti sa indikátor teploty. Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte 
požadovanú teplotu (50-110 °C). Predvolené nastavenie je 100 ° C. Opätovným 
stlačením tlačidla Start/Pause potvrďte a spustite. 
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Keď je program ukončený, na displeji bude blikať symbol pre odstránenie vodného kameňa, kvôli 
pripomenutiu 
na vyprázdnenie nádrže na vodu. Vyprázdnite tiež vodu, ktorá sa nahromadila v zbernej nádobe na vodu. 

 
Po dokončení programu budete počuť 10 pípnutí. Spotrebič sa potom zastaví. Teraz 
môžete otvoriť dvierka a vybrať jedlo. Po 5 minútach sa spotrebič automaticky 
prepne do pohotovostného režimu. 

 
(2) Užívateľské režimy fungovania (DIY)  

 

Teplota sa môže nastaviť medzi 10-230 ° C. Prednastavená teplota je 
180 °C: 

 
V pohotovostnom režime otvorte dvierka rúry, vložte potraviny do rúry a zatvorte 
dvierka. Stlačením tlačidla výberu (>) vyberte jednu z funkcií praženia. Na displeji 
bude blikať príslušný symbol. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor 
hodín. 
Stlačte tlačidlo výberu (>) a nastavte požadovaný čas (0-3). Základné nastavenie 
je 0 hodín. Stlačte tlačidlo Start/Pause, rozsvieti sa indikátor minút. Stlačte 
Tlačidlo (>) a nastavte požadovaný čas (0-59). Základné nastavenie je 30 minút. 
Stlačte tlačidlo Start/Pause 
 a rozsvieti sa indikátor teploty. Stlačte Tlačidlo (>) a nastavte požadovanú teplotu 
(100-230 °C). Predvolené nastavenie je 180 ° C. Opätovným stlačením tlačidla 
Start/Pause potvrďte a program spustite. 

 
Po dokončení programu budete počuť 10 pípnutí. Zariadenie sa potom zastaví. 
Teraz môžete otvoriť dvierka a vybrať jedlo. Po 5 minútach sa spotrebič 
automaticky prepne do pohotovostného režimu. 

 
Ak je teplota v interiéri stále nad 50 ° C, na displeji sa rozsvieti výstražný 
symbol vysokej teploty. 

Poznámka: Ak nádrž na vodu nie je vložená alebo ak v nej nie je dostatok vody, 
zaznie alarm a ikona hladiny vody bliká. Otvorte dvierka rúry, vyberte nádrž a 
naplňte ju vodou až po značku MAX. Akonáhle ju vložíte a zatvoríte dvierka, 
spotrebič bude automaticky pokračovať s programom 



14 

  SK     
 

 

MENU A PROGRAMY 
 

Programy v menu Naparovania / varenia s parou 
 

 

 Druh jedla Pracovný čas 
(minúty) 

teplota (°C) 

E-1 Zelenina 16 100 

E-2 Ryža 50 100 

E-3 Ryby 20 100 

E-4 Krevety 15 100 

E-5 Krab 30 100 

E-6 Vajcia 16 100 

E-7 Kuracie mäso 30 100 

E-8 Papája 35 100 

E-9 Zemiaky 30 100 

Programy v menu Naparovania / varenia s parou 
 

 

 Druh jedla Pracovný čas 
(minúty) 

teplota (°C) 

F-1 Kuracie mäso 35 230 

F-2 Steak 12 230 

F-3 Baranie mäso 35 200 

F-4 Losos 20 220 

F-5 Kuracie stehná 26 200 

F-6 Makrela 20 220 

F-7 Hranolky 12 180 

F-8 Krevety 15 180 

F-9 Klobásy 10 200 
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Programy v menu Naparovania / varenia s parou 
 

 

 Druh jedla Pracovný čas 
(minúty) 

teplota (°C) 

H-1 Bageta 16 180 

H-2 Pšeničný chlieb 20 180 

H-3 Pizza 22 180 

H-4 Tvarohový koláč 60 150 

H-5 Základ na koláč 50 150 

H-6 Čokoládový koláč 50 150 

H-7 Sušienky 14 180 

H-8 Lístkové cesto 32 180 

H-9 Vaječný koláč 22 180 

Programy v menu pre Fritézu 
 

 

 Druh jedla Pracovný čas 
(minúty) 

teplota (°C) 

P-1 Bravčové kotlety 20 210 

P-2 Kuracie krídla 23 200 

P-3 Kurací špíz 18 180 

P-4 Mäsové guľky 18 210 

P-5 Pita chips 7 220 

P-6 Hranolky 12 180 

P-7 Krutóny 14 140 

P-8 Mini pizza 18 180 

P-9 Slanina 15 200 
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Programy v menu pre Sušenie a praženie 

 
 

 Druh jedla Pracovný čas 
(minúty) 

teplota (°C) 

L-1 Banán 360 65 

L-2 Jablko 360 65 

L-3 Hrozienka 420 90 

L-4 Kiwi 360 65 

L-5 Citrón 360 65 

L-6 Mandle 10 140 

L-7 Vlašský orech 12 160 

L-8 Makadamiové 
orechy 

12 160 

L-9 Kešu orechy 12 160 
 

OSTATNÉ FUNKCIE 
 

Odstránenie vodného kameňa 
 

Prednastavený čas je 50 minút a nedá sa zmeniť. 
 

• Keď je výparník v prevádzke približne 100 hodín, jednotka upozorní používateľa 
na odstránenie vodného kameňa. Alternatívne môžete funkciu kedykoľvek 
spustiť manuálne. Na displeji bude blikať príslušný symbol. 

 

• Voda a prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa sa zmiešajú v pomere 1: 8 
a zmes sa naleje do nádrže na vodu. 
 Množstvo náplne by malo byť odmerané podľa odvápňovacej stupnice na nádrži. 

• Vložte nádrž a zatvorte dvierka rúry. Stlačením tlačidla výberu (<>) vyberte 
funkciu odstránenia vodného kameňa. Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte 
program. 20 minút pred ukončením odstraňovania vodného kameňa bude 
jednotka upozorňovať na likvidáciu odvápňovacieho roztoku v nádrži a 
naplnenie nádrže čerstvou vodou. Akonáhle nádrž znovu namontujete a 
zatvoríte dvierka, prístroj automaticky obnoví odstraňovanie zbytkov usadenín 
vodného kameňa. 

• 10 minút pred koncom budete znova upozornení na naplnenie nádrže na 
vodu čerstvou vodou. Na konci odstraňovania vodného kameňa zaznie 
signál. 
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Nastavenie časovača 
 

V pohotovostnom režime alebo keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla SET 
nastavte časovač spustenia. Na displeji sa zobrazí ikona časovača a bliká indikátor 
hodín. Čas je možné nastaviť od 1-24 hodín. Stlačením tlačidla Start/Pause 
nastavíte minúty. Stlačením tlačidlo Start/Pause 
sa vrátite na obrazovku výberu programu. Použitie Tlačidlo (<>) a nastavte 
požadovaný program. Nakoniec stlačte tlačidlo Start/Pause, aby ste spustili 
program s časovým oneskorením. 

 
• Keď je časovač aktívny, na displeji sa striedavo zobrazuje nastavený čas a 

nastavený program (každých 5 sekúnd). 
• Ak chcete zrušiť časovač, stlačte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť. Jednotka 

automaticky vstúpi do pohotovostného režimu. 
 

Zapnutie svetla 
 

Ak chcete zapnúť svetlo na 3 minúty, stlačte tlačidlo svetla / detského zámku. 
Opätovným stlačením tlačidla vypnete svetlo. 

 
Detská poistka 

 
Keď je program spustený, stlačením a podržaním tlačidla Svetlo / Rodičovský 
zámok zapnete detský zámok. Teraz sú všetky tlačidlá neaktívne, kým znova 
nestlačíte tlačidlo. 

 
Ochrana pred nízkou hladinou vody 

 
Keď sa spustí program s parou a prístroj zistí nedostatok vody, prestane pracovať a 
zaznie alarm. V tomto momente sú všetky tlačidlá neaktívne. Spotrebič bude 
pokračovať v práci hneď po doplnení vody v nádrži. 

 
Ochranné mechanizmy, keď sú dvierka rúry otvorené 

 
Pokiaľ sú dvere otvorené, nie je možné spustiť žiadny program. Ak sa počas 
programu otvoria dvierka, zariadenie sa automaticky zastaví a nepokračuje v 
programe, kým sa dvierka znova nezatvoria. 
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 

 

• Pred čistením varnej komory spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej 
siete. 

• Nádobu na pečenie nečistite kovovými škrabkami alebo čistiacimi 
prostriedkami, pretože poškodzujú nelepivý povlak na povrchu. 

• Interiér pravidelne čistite. Ak sa na vnútornú stenu nastrieka tuk, odstráňte 
ho vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku. Na 
čistenie interiéru nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. 

• Pri použití parného variča vždy používajte čistú alebo destilovanú vodu. Ak sa 
používa zastaraná voda z vodovodu, na vnútorných stenách varnej komory sa 
nachádzajú usadeniny. 

• Pravidelne kontrolujte aj nádrž na vodu. Vyberajte ju vodorovne. Môžete ju 
vysušiť čistou mäkkou handričkou. Vráťte ju späť na miesto. 

• Keď je varenie dokončené, odstráňte zvyšnú vodu z nádoby na vodu. 
• Tesniacu plochu dvierok rúry pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou. 
• Ak nebudete parný varič dlhšiu dobu používať, musí byť sieťová zástrčka 

odpojená a vnútrajšok vyčistený. Prístroj skladujte na suchom mieste. 
• Zariadenie obsahuje časti, ktoré nie sú používateľovi prístupné. Opravy smú 

vykonávať 
iba kvalifikovaný odborníci. 

• Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani 
ostré kovové škrabky, pretože to môže spôsobiť rozbitie skla. 

• Pred čistením interiéru alebo výmenou žiarovky odpojte sieťovú šnúru. 
• Nepoužívajte parný čistič. 

 
INŠTALÁCIA REGÁLOV 

 

Vnútri sú 4 vrstvy pre police, držte prosím vydutie smerom nadol a posuňte a 
skladajte police do rúry, podľa rôznych potravín alebo receptov.  
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

 
Problém Možná príčina Navrhované riešenie 

Chybové hlásenie Er1 Chyba horného senzora Vypnite spotrebič, 
otvorte dvierka a 
nechajte ho 10 minút 
vychladnúť. Reštartujte 
zariadenie. 
Ak problém pretrváva, 
obráťte sa na servisné 
stredisko pre kontrolu a 
opravu. 

Chybové hlásenie Er2 Skrat horného snímača 

Chybové hlásenie Er3 Chyba spodného snímača 

Chybové hlásenie Er4 Skrat spodného snímača 

Chybové hlásenie Er7 Chyba snímača výparníka Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Chybové hlásenie Er8 Skrat snímača 
výparníka 

Žiadne zobrazenie na 
obrazovke 

Skontrolujte, či je 
zástrčka napájacieho 
kábla zapojená 

Opätovne zapnite 
zariadenie. 

Viditeľne slabo 
zobrazovaný displej 

Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Svetlo nesvieti. Lampa je poškodená Vymeňte lampu. 

Zlý kontakt Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Ventilátor vývodu 
vzduchu nefunguje 

Poškodený ventilátor Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Tlačidlo nereaguje PCB je chybná alebo 
poškodená 

Obráťte sa na servis 

Žiadna para Vodovodné potrubie je 
zablokované 

Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. Ohrievač výparníka je 

poškodený 

Systém prívodu vody 
je poškodený 
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Problém Možná príčina Navrhované riešenie 

Parná rúra nefunguje Dvierka nie sú správne 
zatvorené 

Zatvorte dvierka rúry. 

Zlý kontakt spínača 
ovládania dverí 

Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Únik pary z dvierok rúry Dvierka nie sú správne 
zatvorené 

Zatvorte dvierka rúry. 

Tesnenie dvierok je 
uvoľnené alebo 
poškodené 

Kontaktujte 
špecialistu pre 
kontrolu a opravu. 

Dverová konštrukcia je 
poškodená alebo nie je 
správne namontovaná 

 
 

POKYNY K LIKVIDÁCII 
 

 
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento 
symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že 
výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe 
smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej 
likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii 
tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na 
odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 
Kód produktu 10033284 

Napájanie 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Spotreba energie 1900-2100 W 

Max. množstvo vody pre naplnenie 
zásobníka 

1,45 L 
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