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Použitie tohto návodu

Bezpečnostné pokyny

Ďakujeme, že ste si vybrali vstavanú rúru značky SAMSUNG.
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a pokyny určené na to,
aby vám pomohli s ovládaním a starostlivosťou o vašu novú rúru. Pred uvedením rúry do
prevádzky si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

Rúru môže inštalovať len kvalifikovaný elektrikár. Inštalačný technik je zodpovedný za
pripojenie zariadenia k zdroju energie a dodržanie nutných bezpečnostných opatrení.

VAROVANIE
Rizikové alebo nebezpečné postupy môžu spôsobiť vážne zranenie osôb, smrť a/alebo
poškodenie majetku.
UPOZORNENIE
Rizikové alebo nebezpečné postupy môžu spôsobiť zranenie osôb a/alebo poškodenie
majetku.
POZNÁMKA
Užitočné tipy, odporúčania alebo informácie, ktoré pomáhajú používateľom pri manipulácii
so spotrebičom.

VAROVANIE

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí)so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani
s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo
ak nedostanú pokyny k používaniu zariadenia od osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa so zariadením
nebudú hrať.
Prostriedky pre odpojenie musia byť začlenené do pevného zapojenia
v súlade s príslušnými predpismi.
Toto zariadenie by malo byť po inštalácii možné odpojiť od napájania.
To možno dosiahnuť zabezpečením prístupnosti zástrčky alebo dodatočnou
montážou vypínača na kábel v súlade s príslušnými predpismi.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, je nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho
servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba. Predídete tak
bezpečnostným rizikám.
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Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny

Pri upevnení nemožno používať lepenie, pretože upevnenie týmto
spôsobom nie je považované za spoľahlivé.
Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s
nedostatočnými znalosťami a zručnosťami iba, ak sú pod dohľadom alebo
ak sú poučené o bezpečnom používaní zariadení a oboznámené so
súvisiacimi rizikami. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Udržujte spotrebič a prívodný kábel
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Spotrebič sa pri používaní zahrieva. Buďte opatrní a nedotýkajte sa
ohrievacích článkov vnútri rúry.
VAROVANIE: Pri používaní sa môžu prístupné súčasti zahrievať. Udržujte
malé deti v bezpečnej vzdialenosti.
Nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové
škrabky na čistenie dvierok alebo skla rúry. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu
povrchu a následnému popraskaniu skla.
Ak je spotrebič vybavený funkciou samočinného čistenia, je nutné pred
čistením odstrániť všetky rozliate tekutiny a v rúre nesmú počas parného
alebo samočinného čistenia zostať žiadne riady. Dostupnosť funkcie
čistenia závisí od prevedenia modelu.

4

Ak je spotrebič vybavený funkciou samočinného čistenia, môže sa povrch
spotrebiča zahriať na vyššiu ako obvyklú teplotu, preto udržujte deti
v bezpečnej vzdialenosti. Dostupnosť funkcie čistenia závisí od
prevedenia modelu. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto
rúru.
(Len modely s teplomerom na mäso.)
Nie je dovolené používať parný čistič.
VAROVANIE:Predvýmenoužiarovkyjepotrebnéspotrebičvypnúť,aby
nedošlokúrazuelektrickýmprúdom.
Aby nedošlo k prehriatiu, nesmie byť spotrebič inštalovaný za
dekoratívne dvere.
VAROVANIE:Pripoužívanísamôžuspotrebičajehoprístupnésúčasti
zahrievať.Buďteopatrníanedotýkajtesavýhrevnýchčlánkov.Udržujte
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, pokiaľ nie sú trvalo pod
dohľadom.
UPOZORNENIE: Na proces varenia treba dohliadať. Na krátkodobý
proces varenia treba dohliadať neustále.

Slovensky

NV70M3541RS_EO_DG68-01033A-01_EN.indd 4

4/26/2018 11:23:14 AM

Bezpečnostné pokyny
Ak je spotrebič v prevádzke, môžu byť dvierka alebo vonkajšie povrchy
horúce. Ak je spotrebič v prevádzke, môžu mať prístupné vonkajšie povrchy
vysokú teplotu. Počas používania sa povrchy môžu zahriať.

Ak bola rúra pri preprave poškodená, nepripájajte ju. Spotrebič môže k zdroju napájania pripojiť len
kvalifikovaný elektrikár. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte spotrebič používať.
Opravy môže vykonávať iba oprávnený technik. Neodborná oprava môže vážne ohroziť vás aj
ďalšie osoby. Ak je nutné rúru opraviť, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG
alebo na predajcu.
Bezpečnostné pokyny

Zasuňte rošt na miesto vyčnievajúcimi
dielmi (zarážkami na oboch stranách)
smerom dopredu, aby rošt zaisťoval
potrebnú oporu pri veľkej záťaži.

UPOZORNENIE

Elektrické vedenia a káble sa nesmú rúry dotýkať.
Rúra musí byť k zdroju napájania pripojená pomocou schváleného elektrického ističa alebo poistky.
Nikdy nepoužívajte prípojky s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
Počas opravy alebo čistenia je potrebné vypnúť napájanie spotrebiča.
Pri pripájaní elektrických zariadení do zásuviek v blízkosti rúry postupujte opatrne.
Ak je tento spotrebič vybavený funkciou pre parné varenie, nepoužívajte ho, ak je nádržka na vodu
poškodená. (Iba model s parnou funkciou.)
Ak je nádržka na vodu prasknutá alebo poškodená, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte miestne
servisné stredisko. (Iba model s parnou funkciou.)
Táto rúra je určená iba na domácu prípravu pokrmov.
Počas prevádzky sú vnútorné povrchy rúry veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov ani vnútorných povrchov rúry, kým dostatočne nevychladnú.
Do rúry nikdy nevkladajte horľavé materiály.
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Bezpečnostné pokyny
Povrchy rúry sa zahrievajú, pokiaľ je spotrebič používaný pri vysokých teplotách alebo dlhšiu dobu.
Pri príprave pokrmov zachovávajte opatrnosť pri otváraní dvierok rúry, pretože horúci vzduch a
para môžu rýchlo uniknúť von.
Pri príprave pokrmov obsahujúcich alkohol sa alkohol môže v dôsledku vysokých teplôt vypariť
a pary môžu vzplanúť, ak sa dostanú do kontaktu s horúcou súčasťou rúry.
Bezpečnostné pokyny

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte tlakové čistiace prístroje na vodu alebo paru.
Počas prevádzky rúry by sa deti nemali dostať do jej blízkosti.
Zmrazené potraviny, napríklad pizzu, je nutné pripravovať na veľkom rošte. Pri použití pekáča môže
dôjsť k jeho deformácii v dôsledku veľkého rozdielu teplôt.
Ak je rúra horúca, nelejte na jej dno vodu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltovaného povrchu.
Počas varenia musia byť dvierka rúry zatvorené.
Nezakrývajte dno rúry alobalom a neukladajte na ne žiadne pekáča ani nádoby. Alobal izoluje teplo,
čo môže viesť k poškodeniu smaltovaných povrchov a neuspokojivom výsledkom pri varení.
Ovocná šťava zanecháva škvrny, ktoré nemožno zo smaltovaných povrchov rúry odstrániť.
Pri príprave vlhkých koláčov používajte hlboký plech.

Správna likvidácia výrobku (odpadné elektrické a elektronické zariadenia)
(Platí v krajinách so systémami zberu triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, jeho príslušenstve alebo dokumentácii
znamená, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napríklad
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) je po skončení životnosti
zakázané likvidovať ako bežný komunálny odpad. Aby ste zabránili
možným negatívnym dopadom na životné prostredie alebo zdravie ľudí
spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou, oddeľte zariadenie
od ostatných typov odpadu a zodpovedne ich zrecyklujte na účel
udržateľného využívania druhotných surovín. Domáci používatelia by
si mali od predajcu, u ktorého zariadenie zakúpili, alebo príslušného
úradu vyžiadať informácie, kde a ako môžu tieto zariadenia odovzdať
na ekologicky bezpečnú recykláciu. Firemní používatelia by mali
kontaktovať dodávateľa a skontrolovať všetky podmienky kúpnej
zmluvy. Toto zariadenie a jeho elektronické príslušenstvo nesmie byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Neklaďte nádoby na pečenie na otvorené dvierka rúry.
Deti sa nesmú pohybovať v blízkosti dvierok, ak ich otvárate alebo zatvárate, pretože by do nich
mohli naraziť alebo si do nich privrieť prsty.
Na dvierka nestúpajte, neopierajte sa o ne, nesadajte na ne ani na ne neklaďte ťažké predmety.
Neotvárajte dvierka zbytočne veľkou silou.
VAROVANIE: Neodpájajte spotrebič od zdroja napájania ani v prípade, že je už proces varenia
ukončený.
VAROVANIE: Pri varení nenechávajte dvierka rúry otvorené.

Viac informácií o záväzkoch spoločnosti Samsung k životnému prostrediu a o povinnostiach
v súvislosti s konkrétnym produktom vyplývajúcich z regulácií, ako je REACH, nájdete na:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Funkcia automatickej úspory energie
• Ak počas prevádzky spotrebiča nebude po určitú dobu zaznamenaná žiadna akcia zo strany
používateľa, dôjde k jeho vypnutiu a prechodu do pohotovostného režimu.
• Svetlo: Počas varenia môžete osvetlenie rúry vypnúť stlačením tlačidla "Oven light" (Osvetlenie
rúry). V záujme úspory energie dôjde k vypnutiu osvetlenia rúry po niekoľkých minútach
po začatí programu prípravy pokrmu.

6 Slovensky
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Inštalácia
VAROVANIE
Túto rúru smie inštalovať len odborný elektrikár. Inštalujúci pracovník je zodpovedný za
pripojenie spotrebiča k zdroju napájania v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

Príslušenstvo
Rúra je dodávaná s rôznym príslušenstvom, ktoré vám môže uľahčiť prípravu rôznych typov
pokrmov.

Dodávané súčiastky
Uistite sa, že balenie spotrebiča obsahuje všetky súčiastky a príslušenstvo. V prípade problémov
s rúrou alebo jej príslušenstvom sa obráťte na miestne zákaznícke stredisko spoločnosti
Samsung alebo na svojho predajcu.

Veľký rošt

Malý rošt *

Hlboký plech *

Ihla na opekanie *

Plech na pečenie *

Prehľad rúry

02

Inštalácia

01

Ihla na opekanie
s držiakom *

Oddeľovač

03
POZNÁMKA
Dostupnosť príslušenstva s hviezdičkou (*) závisí od modelu rúry.

01 Ovládací panel

02 Rukoväť dvierok

03 Dvierka

Slovensky

NV70M5520CB_OL_DG68-00000A-00_BG+HR+RO+SR+SQ+SL+HU+EN.indb 7

2019-03-29

7

2:13:17

Inštalácia
Pripojenie k zdroju energie

L

N

01 02 03

Inštalácia

01 HNEDÝ alebo ČIERNY
02 MODRÝ alebo BIELY
03 ŽLTOZELENÝ

Inštalácia do skrinky
Zapojte rúru do elektrickej zásuvky. Pokiaľ spotrebič
nie je pripojený do siete pomocou zástrčky, musí byť
dodaný viacpólový odpojovač (s minimálne 3 mm
priestoru medzi kontaktmi), aby boli splnené
bezpečnostné predpisy. Napájací kábel musí byť
dostatočne dlhý a musí spĺňať špecifikáciu H05 RR-F
alebo H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm².
Menovitý prúd (A)

Minimálna plocha
prierezu

10 < A ≤ 16

1,5 mm2

16 < A ≤ 25

2,5 mm2

Na štítku umiestnenom na rúre skontrolujte
výstupné špecifikácie. Pomocou skrutkovača otvorte
zadný kryt rúry a uvoľnite skrutky na káblovej svorke.
Následne pripojte napájacie káble k príslušným
svorkám. Rúra je uzemnená cez svorku ( ). Ako
prvý musí byť pripojený zelenožltý kábel uzemnenia,
ktorý musí byť dlhší ako ostatné káble. Ak je rúra
pripojená k sieti pomocou zástrčky, musí táto
zástrčka zostať prístupná aj po inštalácii rúry.
Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu
zodpovednosť za nehody spôsobené chýbajúcim
alebo chybným uzemnením.

Pri inštalácii rúry do vstavanej skrinky musia plastové a lepené povrchy odolávať teplotám až 90° C a priliehajúce
diely nábytku musia odolávať teplotám až 75 ° C. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za
poškodenie nábytku vplyvom tepla.
Je potrebné zabezpečiť dostatočnú ventiláciu rúry. Na účely ventilácie je medzi spodnou policou skrinky a nosnou
stenou nutné ponechať medzeru približne 50 mm. Pokiaľ je rúra inštalovaná pod varnú dosku, je nutné dodržať
inštalačné pokyny varnej dosky.

Požadované montážne rozmery
Rúra (mm)

B

C
D
E

L

K
G
F

J

H

560

G

Max. 476

B

175

H

Max. 464

C

370

I

21

D

Max. 50

J

549

E

595

K

572

F

595

L

550

A

A

I

VAROVANIE
Dbajte na to, aby nedošlo počas inštalácie k priškripnutiu alebo skrúteniu pripojovacieho
kábla, alebo aby sa nedostal do kontaktu s horúcimi časťami rúry.
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Inštalácia
Vstavaná skrinka (mm)

A

B
C

D

Inštalácia rúry

A

Min. 550

B

Min. 560

C

Min. 50

D

Min. 590 – Max. 600

E

Min. 460 × Min. 50

Medzi rúrou a jednotlivými stenami skrinky musí
byť ponechaná medzera (A) minimálne 5 mm.

A

POZNÁMKA
Vstavaná skrinka musí mať vetracie otvory (E)

E

pre odvod tepla a zaistenie cirkulácie

Inštalácia

Zasuňte rúru do skrinky a pevne ju na oboch
stranách pripevnite dvoma skrutkami.

vzduchu.
Spodná skrinka (mm)
A

B

D

A

Min. 550

B

Min. 560

C

Min. 600

D

Min. 460 × Min. 50

C

POZNÁMKA
Vstavaná skrinka musí mať vetracie otvory (D)
pre odvod tepla a zaistenie cirkulácie vzduchu.

Po dokončení inštalácie odstráňte ochrannú fóliu, pásku a iný obalový materiál a vyberte
príslušenstvo z vnútornej časti rúry. Pred demontážou rúry zo skrinky najprv odpojte napájanie
a následne uvoľnite dve skrutky po oboch stranách rúry.
VAROVANIE
Pre bežnú prevádzku je nutné zaistiť ventiláciu rúry. Vetracie otvory nikdy nezakrývajte.
POZNÁMKA
Vzhľad rúry sa môže líšiť podľa modelu.

Slovensky
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Pred použitím
Nastavenie času

Zápach nového spotrebiča

Po prvom pripojení k elektrickej sieti, prosíme, nastavte čas, než začnete produkt používať.

Pred prvým použitím rúry vyčistite vnútorný priestor, aby ste odstránili zápach nového spotrebiča.

1. Stlačte tlačidlo
Objaví sa ikona
prvok hodín.

.
a na displeji bude blikať

2. Hodiny nastavíte stlačením
tlačidla
alebo
.

Pred použitím

3.

Po nastavení hodín stlačte tlačidlo
.
Na displeji bude blikať ikona
a prvok
minút.

1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Nechajte rúru bežať po dobu jednej hodiny v programe Convection (Teplovzdušný ohrev)
na 200 ° C alebo Conventional (Obojstranný ohrev) na 200 ° C. Tak bude zabezpečené
vypálenie všetkých prípadných látok použitých počas výroby.
3. Po dokončení vypnite rúru.

Príslušenstvo
Pred prvým použitím dôkladne umyte príslušenstvo teplou vodou, čistiacim
prostriedkom a mäkkou čistou handričkou.
05
04
03
02
01

4. Minuty nastavíte stlačením
tlačidla
alebo
.

01 Úroveň 1
03 Úroveň 3

02 Úroveň 2
04 Úroveň 4

• Vložte príslušenstvo v správnej polohe do rúry.
• Medzi príslušenstvom a dnom rúry alebo iným
príslušenstvom zachovajte priestor minimálne 1 cm.
• Pri vyberaní riadu a/alebo príslušenstva z rúry
postupujte opatrne. Horúce pokrmy alebo
príslušenstvo môžu spôsobiť popálenie.
• Pri zohrievaní môže dochádzať k deformácii
príslušenstva. Po vychladnutí bude obnovený
jeho pôvodný vzhľad a vlastnosti.

05 Úroveň 5
5.

Stlačte tlačidlo
alebo počkajte približne
10 sekúnd, aby ste dokončili nastavenie času.
Ikona

zmizne.

10 Slovensky
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Pred použitím
Oddeľovač, veľký rošt, plech na pečenie a hlboký plech
•
•
•

Umiestnenie oddeľovača
Vložte oddeľovač do rúry v úrovni 3.
Umiestnenie veľkého roštu
Vložte veľký rošt na akúkoľvek úroveň podľa
potreby.
Umiestnenie plechu na pečenie alebo hĺbkového
plechu
Vložte plech na pečenie a/alebo hlboký plech na
akúkoľvek úroveň podľa potreby.

Ihla na opekanie
s držiakom *

VAROVANIE

Základné používanie
Pre dosiahnutie lepších výsledkov pri varení sa oboznámte s funkciami jednotlivého príslušenstva.

5. Po skončení varenia rukoväť naskrutkujte späť, aby ste si uľahčili

Veľký rošt slúži na grilovanie a opekanie pokrmov. Rošt vkladajte
výstupkami (zarážkami na oboch stranách) smerom dopredu tak, aby
smerovali k zadnej časti rúry.

Malý rošt *

Možno ho použiť v kombinácii s nádobou na odkvapkávanie, ktorá
zabraňuje odkvapkávaniu tekutín na dno rúry.

Plech na pečenie *

Plech na pečenie (hĺbka: 20 mm) slúži na prípravu koláčov, sušienok a
ďalšieho pečiva. Vkladajte ho skosenou stranou smerom dopredu.

Hlboký plech *

Hlboký plech (hĺbka: 50 mm) slúži na pečenie s nádobou na
odkvapkávanie alebo bez nej. Vkladajte ho skosenou stranou smerom
dopredu.

Ihla na opekanie *

Ihla na opekanie slúži na grilovanie potravín, ako je napr. kuracie
mäso. Ihlu na opekanie používajte iba samostatne v úrovni 3, kde je k
dispozícii adaptér ihly. Pri grilovaní odskrutkujte a zložte rukoväť ihly.

vytiahnutie ihly z držiaka.
VAROVANIE
Uistite sa, že rukoväť ihly na opekanie je správne nasadená. Buďte pri
použití ihly na opekanie opatrní. Hroty a ihlice sú špicaté a ostré, takže
môžu spôsobiť zranenie!
Ihlu na opekanie vyberajte v rukaviciach, pretože je veľmi horúca
a mohli by ste sa popáliť.
Oddeľovač *

Oddeľovač je určený na oddelenie rúry do dvoch oddielov. Používajte
oddeľovač v režime Dual cook.

POZNÁMKA
Dostupnosť príslušenstva s hviezdičkou (*) závisí od modelu rúry.

Slovensky
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Pred použitím

1. Napichnite mäso na ražeň. Pre ľahšie napichovanie ražňa
naskrutkujte na tupý koniec rukoväť.
2. Okolo mäsa rozložte predvarené zemiaky a zeleninu.
3. Nasuňte držiak do strednej úrovne prelisom v tvare "V" smerom
dopredu. Položte ražeň na držiak špicatým koncom smerujúcim
dovnútra rúry a zľahka ho zatlačte, až sa hrot ražňa zasunie do
otáčacieho mechanizmu v zadnej časti rúry. Tupý koniec ražňa musí
byť položený v prelise v tvare "V". (Ražeň je vybavený dvoma
zarážkami, ktoré musia byť umiestnené čo najbližšie k dvierkam rúry,
aby bránili vysunutiu ražňa smerom dopredu. Slúžia tiež ako násada
rukoväte.)
4. Pred varením rukoväť odskrutkujte.

Aby ste mohli variť v hornom, spodnom, alebo v každom oddieli zvlášť, musíte do rúry vložiť oddeľovač.

Veľký rošt *

Nádobu na odkvapkávanie šťavy zasuňte do úrovne 1 alebo ju v prípade
väčšej porcie mäsa položte na dno rúry. Príslušenstvo na opekanie je
odporúčané používať pre mäso s hmotnosťou max. 1,5 kg.

2019-03-29
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Pred použitím
Režim Dual cook

Špeciálne funkcie

Hornú a spodnú časť môžete využiť na prípravu dvoch rôznych receptov, alebo si jednoducho
môžete vybrať jeden oddiel.

Rúra je vybavená nasledujúcimi špeciálnymi funkciami.

Vložte oddeľovač do úrovne 3, aby ste rozdelili rúru
do dvoch oddielov. Rúra oddeľovač detekuje
a v predvolenom nastavení aktivuje horný oddiel.
POZNÁMKA
Dostupnosť režimu Dual Cook závisí od receptu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Inteligentné
varenie v tejto príručke.

Režimy oddeľovača
Keď je do rúry vložený oddeľovač, môžete variť nezávisle od seba v dvoch oddelených častiach, čo
zvyšuje energetickú úspornosť a pohodlie pri používaní.

Parné čistenie
Funkcia samočistenia rúry využíva silu pary na preniknutie k mastnote a špine, takže je možné
vnútro bezpečne vyčistiť.

Pred použitím

Bezpečnostné vypnutie
Ak nie je nastavená doba varenia, rúra sa sama vypne po uplynutí časov uvedených nižšie.
Čas vypnutia v závislosti od nastavenia teploty
Menej než 105 °C

16 hodín

Od 105 °C do 240 °C

8 hodín

Od 245 °C do 270 °C

4 hodiny

Elektrické obvody tejto rúry sú vybavené systémom teplotného vypnutia. Keď sa rúra zahreje na
abnormálne vysoké teploty, systém na určitú dobu zastaví prívod energie k tepelným prvkom.

Vetrák
Je normálne, že prieduch v prednej časti rúry odvádza počas varenia horúci vzduch
Vetrák tiež pracuje potom, čo bola rúra v prevádzke.
Vypne sa, keď vnútorná teplota v rúre klesne na 60°C alebo po 25 minútach.

12 Slovensky
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Obsluha
Nastavenie režimu oddeľovača

Ovládací panel

Ak chcete využiť režimy horného, spodného alebo dvoch nezávislých oddielov, vložte
do rúry oddeľovač. Ak chcete variť v jednom (celkovom) oddieli (režim Single), vyberte
oddeľovač. Potom stlačte tlačidlo Výber oddielu, aby ste zvolili požadovaný režim. Viac
detailov nájdete v tabuľke nižšie.

11

02

03 04 05 06 07 08 09

10

1.

Stlačením tlačidla Výber oddielu
vyberiete požadovaný oddiel.

2.

Stlačte tlačidlo Výber režimu varenia
(v režime Single tento krok preskočte)

3.

Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty,
aby ste zvolili požadovanú funkciu rúry.
Pokiaľ nezaznamená ďalšie zmeny
nastavenia, začne rúra po uplynutí troch
sekúnd automaticky pracovať vo
zvolenom režime a funkcii.

01

04 Výber režimu varenia

08 Hodiny

02 Výber oddielu

05 Osvetlenie

09 Teplota

03 Výber automatickej
prípravy

06 Doba prípravy

10 Ovládanie času/teploty

07 Minútka

11 Informačná obrazovka

POZNÁMKA

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
Stlačením tohto tlačidla rúru zapnete alebo vypnete.
Keď stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, podsvietenie tlačidiel a displeja sa vypne.
Dôsledkom toho sa deaktivujú všetky ostatné tlačidlá okrem tlačidla
Zapnutie/Vypnutie.
Keď opätovne stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, podsvietenie tlačidiel a displeja
sa znova zapne.
Dôsledkom toho sa opätovne aktivujú všetky tlačidlá.

Slovensky
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Obsluha

01 Zapnutie/Vypnutie
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Obsluha
Režimy oddeľovača

Horný režim
Funkcie rúry

Vložte
oddeľovač

Horný

1. Teplovzdušný ohrev
2. Teplovzdušný ohrev
zhora
3. Veľký gril

Áno

Tento režim šetrí energiu
a čas, keď varíte malé
množstvo jedla.

Oba
oddiely

Horný a spodný oddiel
funguje zároveň.

Áno

Môžete variť zároveň dva
pokrmy pri dvoch rôznych
teplotách.

Áno

Tento režim šetrí energiu a
čas, keď varíte malé
množstvo jedla.

Režim

Značenie

Spodný

Obsluha

Single

1. Teplovzdušný ohrev
2. Teplovzdušný ohrev
zdola
1. Teplovzdušný ohrev
2. Teplovzdušný ohrev
zhora
3. Konvenčný
4. Veľký gril

Pracuje len horný tepelný prvok. Oddeľovač by mal byť vložený.

Teplovzdušný ohrev

Teplovzdušný ohrev zhora

Veľký gril

Spodný režim
Pracuje len spodný tepelný prvok. Oddeľovač by mal byť vložený.

Nie

5. Malý gril

Teplovzdušný ohrev

6. Teplovzdušný ohrev
zdola
Parné
čistenie

Informácie ohľadom použitia

Teplovzdušný ohrev zdola

Režim dvoch oddielov (Twin mode)
Nie

Horný a spodný režim je aktívny zároveň. Je možné nastaviť, ktorý režim sa aktivuje ako prvý. Keď je
v režime dvoch oddielov jeden z pokrmov uvarený a vy by ste chceli zmeniť dobu alebo teplotu
varenia v druhom oddieli, stlačte tlačidlo Výber oddielu, aby ste zvolili daný režim (horný alebo
spodný), ktorý chcete, aby naďalej pracoval. Oddeľovač by mal byť vložený.

14 Slovensky
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Obsluha
Režim dvoch oddielov 1
Horný režim začne fungovať ako prvý. Keď stlačíte tlačidlo Výber režimu varenia alebo keď uplynie
15 sekúnd od chvíle, kedy je horný režim nastavený, a neprebehnú ďalšie úpravy nastavenia, rúra
prejde na spodný režim.

Režim Single

Teplovzdušný ohrev

Teplovzdušný ohrev

Teplovzdušný ohrev zhora

Teplovzdušný ohrev zhora

Konvenčný

Malý gril

Teplovzdušný ohrev zdola

Veľký gril

Režim dvoch oddielov 2
Keď sa spustí horný režim, tak pokiaľ stlačíte tlačidlo Výber režimu varenia alebo keď uplynie 15
sekúnd od chvíle, kedy je horný režim nastavený, a neprebehnú ďalšie úpravy nastavenia, rúra
prejde na spodný režim.

Veľký gril

Obsluha

Teplovzdušný ohrev

Teplovzdušný ohrev zdola

POZNÁMKA

Režim ochrany pred prepätím
•
•
•
•

Táto funkcia chráni produkt pred prepätím.
Silné prepätie spustí alarm a zobrazí správu „-UP-“. Ohrievač, osvetlenie, motor horúceho
vzduchu a ihla sú deaktivované.
Funkcia ochrana proti prepätiu (Over Voltage Protection [OVP]) môže prerušiť proces varenia.
Hneď ako sa napätie vráti do normálneho rozsahu, režim ochrany proti prepätiu (OVP) sa
automaticky deaktivuje a rúra sa vráti do normálnej prevádzky.

Slovensky
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Obsluha
Nastavenie teploty varenia

V režime dvoch oddielov (Twin mode)
1. Stlačte tlačidlo Teplota (Horný režim).
Stlačte dvakrát tlačidlo Teplota
(Spodný režim).

V hornom a spodnom režime a režime Single
1. Stlačte tlačidlo Teplota.

2.
2.

Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty,
aby ste prispôsobili teplotu v krokoch
po 5 °C.

Obsluha

Režim Single
(Veľký & Malý gril )

40–250 °C
(40–270 °C)

Horný režim

40–250 °C

Spodný režim

40–250 °C

Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty,
aby ste prispôsobili teplotu v krokoch po 5 °C.
Horný režim
(Veľký gril )

170–250 °C
(200–250 °C)

Spodný režim

170–250 °C

POZNÁMKA
Teplotu je možné upraviť počas varenia.

POZNÁMKA
Teplotu je možné upraviť počas varenia.
V nastavení režimu rúry sa horné a spodné tepelné prvky počas procesu varenia cyklicky zapínajú a
vypínajú, aby regulovali a udržovali teplotu.

16 Slovensky
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Obsluha
Doba prípravy

V režime dvoch oddielov (Twin mode)

Počas prevádzky môžete nastaviť dobu prípravy.

Doba prípravy sa dá vybrať pre horný a spodný režim pomocou tlačidiel
Doba prípravy a Ovládanie času/teploty.

V hornom a spodnom režime a režime Single

1. Stlačte dvakrát tlačidlo Doba prípravy.
(Spodný režim)
Rozbliká sa „ “

1. Stlačte tlačidlo Doba prípravy.
Rozbliká sa „ “

2. Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty,
aby ste nastavili požadovanú dobu prípravy.

2. Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty,
aby ste nastavili požadovanú dobu prípravy.

Obsluha

3. Stlačte tlačidlo Doba prípravy.
Rúra sa spustí so zvolenou dobou
prípravy, pokiaľ nestlačíte behom 5
sekúnd tlačidlo Doba prípravy.

3. Stlačte tlačidlo Doba prípravy.
Rúra sa spustí so zvolenou dobou
prípravy, pokiaľ nestlačíte behom 5
sekúnd tlačidlo Doba prípravy.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Počas varenia môžete v záujme lepších výsledkov upraviť predtým nastavenú teplotu
pomocou tlačidla Ovládanie času/teploty.

Během vaření můžete v zájmu lepších výsledků upravit dříve nastavenou teplotu pomocí
tlačítka Ovládání času/teploty.

Slovensky
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Obsluha
Vypnutie rúry

Zapnutie/Vypnutie osvetlenia rúry
Stlačením tlačidla Osvetlenie zapnete alebo vypnete
svetlo v aktívnej zóne (Single/Horné/Spodné)

Aby ste rúru vypli, stlačte tlačidlo
Zapnutie/Vypnutie.

V režime dvoch oddielov sa osvetlenie zapína podľa
nasledujúcej sekvencie.

Minútka
1. Stlačte raz tlačidlo Minútka.
Zabliká „ “.

Raz

Horné a Spodné

Dvakrát

Horní

Trikrát

Spodné

Štyrikrát

Vypnuté

POZNÁMKA
Osvetlenie sa behom niekoľkých minút automaticky vypne.
Obsluha

2. Pomocou tlačidla Ovládanie času/teploty
nastavte požadovaný čas.
Príklad: 5 minút

3. Stlačením tlačidla Minútka spustíte minútku.
Keď uplynie stanovený čas, rozoznie sa jasný
signál.

POZNÁMKA
Ak chcete časovač zrušiť, stlačte tlačidlo Minútka na dve sekundy.

18 Slovensky
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Obsluha
Detská poistka

Funkcie rúry
1. Stlačte po dobu 3 sekúnd zároveň tlačidlá
Doba prípravy a Minútka.
Na poli displeja sa objaví „

“.

2. Opätovne stlačte po dobu 3 sekúnd zároveň
tlačidlá Doba prípravy a Minútka, aby ste
ovládanie odomkli.

POZNÁMKA

Táto rúra ponúka nasledujúce funkcie

Režimy rúry
Nasledujúca tabuľka znázorňuje rôzne režimy a nastavenia vašej rúry. Tabuľky s postupmi varenia v
rôznych režimoch, ktoré nájdete na nasledujúcich stránkach, použite ako návod pri varení.
Režim
Conventional
(Konvenčný)

Teplo je vytvárané horným a spodným tepelným článkom.
Toto nastavenie je vhodné na pečenie.

Top heat +
Convection
(Teplovzdušný
ohrev zhora)

Tento režim odporúčame pri pečení mäsa. Pracuje horný
tepelný prvok a ventilátory. V rúre cirkuluje horúci vzduch
šírený z tepelných prvkov zhora a zo zadnej steny.

Vypnutie zvukového upozornenia
1. Aby ste zvukové upozornenie vypli, stlačte
zároveň tlačidlá Doba prípravy a Hodiny
a držte ich stlačené po dobu 3 sekúnd.

2. Aby ste zvukové upozornenie znovu zapli,
stlačte opätovne zároveň tlačidlá Doba
prípravy a Hodiny a držte ich stlačené
po dobu 3 sekúnd.

Convection
(Teplovzdušný
ohrev)

Large Grill
(Veľký gril)
Small Grill
(Malý gril)
Bottom heat
+ Convection
(Teplovzdušný
ohrev zdola)

Jedlo je ohrievané horúcim vzduchom zo zadného tepelného
článku, pričom teplo je rozvádzané dvoma teplovzdušnými
ventilátormi.
Toto nastavenie zaisťuje rovnomerné prehrievanie a je ideálne pri
príprave mrazených polotovarov, ale tiež tort a croissantov. Tento
režim môžete použiť pri pečení na dvoch úrovniach.
Jedlo je ohrievané horným tepelným prvkom. Tento režim
odporúčame na grilovanie stejkov a klobás či na prípravu
syrových toastov.
Tento režim je ideálny na grilovanie malého množstva jedla, ako
sú bagetky, syr či rybie filety.
Umiestnite jedlo do stredu veľkého roštu, pretože pracuje len
menší tepelný prvok uprostred.
Spodný tepelný prvok a tepelný prvok v zadnej stene
vytvárajú horúci vzduch, ktorý je rozvádzaný ventilátormi.
Tento režim je ideálny na pečenie pokrmov, ako sú quiche,
pizze, chlieb alebo tvarohový koláč.

Slovensky
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Obsluha

Pokiaľ je poistka aktívna, nebudú fungovať žiadne tlačidlá okrem Zapnutia/Vypnutia.
Poistku môžete aktivovať, či už je rúra zapnutá, alebo vypnutá.

Popis
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Obsluha
1. Konvenčný

Pokrm

Navrhovaná teplota: 200 °C
Konvenčný režim je ideálny na pečenie pokrmov, ktoré sú umiestnené na jednom rošte. Ako
horné, tak spodné tepelné teleso je v prevádzke, aby rúra udržovala teplotu.
Pokrm

Úroveň

Bravčové mäso s kosťou, kotlety
(500–1000 g) POKVAPKAJTE
OLEJOM , PRIDAJTE SOĽ
A ČIERNE KORENIE

Úroveň

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

3/2

Malý rošt /
Hlboký plech

200

40–50

Obsluha

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

Pečené zemiaky (rozdelené
na polovicu) (500–1000 g)

3

Plech na pečenie

180–200

30–45

Mrazená mäsová roláda
s hubovou náplňou
(500–1000 g)
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Plech na pečenie

180–200

40–50

Piškótový koláč (250–500 g)

2

Veľký rošt

160–180

20–30

Mram. bábovka (500–1000 g)

2

Veľký rošt

170–190

40–50

Kysnutý koláč na plechu
ozdobený ovocím a posýpkou
(1000–1500 g)

2

Plech na pečenie

160–180

25–35

Muffiny (500–800 g)

2

Veľký rošt

190–200

25–30

Mrazené lasagne
(500–1000 g)

3

Veľký rošt

180–200

40–50

Celá ryba (napr. pražma)
(300–1000 g)
3–4 rezy na každej strane
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Malý rošt +
Hlboký plech

240

15–20

Rybie filety (500–1000 g) 3–4
řezy na každé straně
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Plech na pečenie

200

13–20

Mrazené fašírky
(350–1000 g)
mleté mäso a náplň so šunkou,
syrom alebo hubami
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Plech na pečenie

200

25–35

Mrazené fašírky z nasekanej
mrkvy, cvikly alebo zemiakov
(350–1000 g) POKVAPKAJTE
OLEJOM

3

Plech na pečenie

200

20–30
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2. Teplovzdušný ohrev zhora

Pokrm

Navrhovaná teplota: 190 °C
V prevádzke je horný tepelný prvok a ventilátor, ktorý teplý vzduch neustále rozvádza. Pri použití
režimu Teplovzdušný ohrev zhora odporúčame rúru predhriať.
Pokrm

Úroveň

Doba
(min.)

180–200

50–65

180–230

80–120

Malý rošt +
Hlboký plech

190–200

45–65

Malý rošt +
Hlboký plech

180–200

Príslušenstvo

Bravčové mäso s kosťou (1000 g)
POTRITE OLEJOM A KORENÍM

3

Bravčová krkovička
(1000–1500 g)
MARINUJTE

2

Celé kura (800–1300 g)
POTRITE OLEJOM A
KORENÍM

2

Mäsové alebo rybie stejky
(400–800 g) POKAPEJTE
OLEJEM, PŘIDEJTE SŮL A PEPŘ

3

Kúsky kuraťa (500–1000 g)
POTRITE OLEJOM A
KORENÍM

4

Malý rošt +
Hlboký plech

200–220

25–35

Pečená ryba (500–1000 g)
Použite nádobu vhodnú
do rúry. POTRITE OLEJOM

2

Veľký rošt

180–200

30–40

Hovädzia pečienka
(800–1200 g)
POTRITE OLEJOM A
KORENÍM

2

Malý rošt +
Hlboký plech
Plech na pečenie

Malý rošt +
Hlboký plech
Pridajte 1
hrnček vody

200–220

45–60

Malý rošt +
Hlboký plech

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

180–200

25–35

Pridajte 1
hrnček vody

3. Teplovzdušný ohrev
Navrhovaná teplota: 170 °C
Táto funkcia pečie jedlá umiestnené až v troch úrovniach a je tiež vhodná na pečenie mäsa. Varenie je
docielené pomocou tepelného prvku v zadnej stene a ventilátora, ktorý teplo rozvádza.
Pri použití režimu Teplovzdušný ohrev odporúčame rúru predhriať.
Pokrm

15–35

4

Príslušenstvo

Úroveň

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

Jahňací chrbát (350–700 g)
POTRITE OLEJOM A KORENÍM

3

Malý rošt +
Hlboký plech

190–200

40–50

Pečené banány (3–5 ks),
hore narežete nožom, pridajte
10–15 g čokolády, 5–10 g
orechov na kúsky, pokvapkajte
cukrovou vodou, zabaľte
do hliníkovej fólie.

3

Veľký rošt

220–240

15–25

Pečené jablká, 5–8 ks,
každé 150–200 g.
Odstráňte jadrovník, pridajte
hrozienka a džem. Použite
nádobu vhodnú do rúry.

3

Veľký rošt

200–220

15–25

Slovensky
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Obsluha
Pokrm

Úroveň

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

4. Veľký gril
Navrhovaná teplota: 240 °C
Funkcia Veľký gril griluje veľké množstvo plochých potravín, ako sú stejky, rezne a ryby. Tiež
je vhodná na prípravu toastov. V tomto režime je zapnutý ako horný tepelný prvok, tak gril.
Pri použití režimu Veľký gril odporúčame rúru predhriať.

Obsluha

Fašírky z mletého masa
(300–600 g)
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Plech na pečenie

190–200

18–25

Rolky z mletého masa
s náplňou „na ruský
spôsob“ (500–1000 g)
POTRITE OLEJOM

3

Plech na pečenie

180–200

50–65

Zmrazené krokety
(500–1000 g)

2

Plech na pečenie

180–200

25–35

Zmrazené hranolky
do rúry do trouby (300–700 g)

2

Plech na pečenie

180–200

20–30

Mrazená pizza (300–1000 g)

2

Veľký rošt

200–220

15–25

Jablkový a mandľový koláč
(500–1000 g)

2

Veľký rošt

170–190

35–45

Čerstvý croissant (200–400 g)
(predpripravené cesto)

3

Plech na pečenie

180–200

15–25

Pokrm

Úroveň

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

Klobásy (tenké) 5–10 ks

4

Malý rošt +
Hlboký plech

220

5–8
otočte
5–8

Klobásy (tenké) 8–12 ks

4

Malý rošt +
Hlboký plech

220

4–6
otočte
4–6

Toasty 5–10 ks

5

Veľký rošt

240

1–2
otočte
1–2

Syrové toasty 4–6 ks

4

Malý rošt +
Plech na pečenie

200

4-8

Mrazené palacinky s
náplňou „na ruský spôsob“
(200–500 g)

3

Plech na pečenie

200

20–30

Hovädzie stejky (400–800 g)

4

Malý rošt +
Hlboký plech

240

8–10
otočte
5–7
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5. Malý gril

6. Teplovzdušný ohrev zdola

Navrhovaná teplota: 240 °C
Toto nastavenie je vhodné na grilovanie menšieho množstva plochých jedál, ako sú stejky,
rezne, ryby a toasty, umiestnené v strede plechu. V prevádzke je len horný tepelný prvok.
Pri použití režimu Teplovzdušný ohrev odporúčame rúru predhriať.
Jedlo umiestnite do stredu príslušenstva.

Navrhovaná teplota: 190 °C
Režim Teplovzdušný ohrev zdola je vhodný na prípravu pokrmov, ktoré vyžadujú chrumkavý spodok
a vlhkú náplň/oblohu, ako sú pizzy, quiche lorraine, nekryté ovocné koláče v nemeckom štýle a
tvarohové torty. Pri použití režimu Teplovzdušný ohrev zdola odporúčame rúru predhriať.

Príslušenstvo

Mrazený camembert do rúry
(2–4 ks po 75 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím)

3

Veľký rošt

200

Mrazené bagety s oblohou
(rajčinovo-mozzarellovou
alebo šunkou a syrom)

3

Malý rošt +
Plech na pečenie

200

15–20

Mrazené rybie prsty
(300–700 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím),
POKAPEJTE OLEJEM

3

Malý rošt +
Plech na pečenie

200

15–25

Mrazený rybí burger
(300–600 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY,
POKVAPKAJTE OLEJOM

3

Plech na pečenie

180–200

Mrazená pizza (300–500 g)
VLOŽTE DO STUDENEJ RÚRY
(pred predhriatím)

3

Pokrm

Malý rošt +
Plech na pečenie

180–200

Doba
(min.)
10–12

20–35

23–30

Pokrm

Úroveň

Príslušenstvo

Teplota
(°C)

Doba
(min.)

Mrazený kysnutý koláč
s jablkami (350–700 g)

3

Veľký rošt

180–200

15–20

Mrazené koláčiky z listového
cesta s náplňou (300–600 g)
POTRITE ŽĹTKOM, VLOŽTE
DO STUDENEJ RÚRY (pred
predhriatím)

3

Plech na pečenie

180–200

20–25

Mas. guličky v omáčke (250–500 g)

3

Veľký rošt

180–200

25–35

Pečivo z listového cesta
(500–1000 g)
POTRITE ŽĹTKOM

3

Plech na pečenie

180

15–23

Cannelloni v omáčke (250–500 g)
Použite nádobu vhodnú do rúry.

3

Veľký rošt

180

22–30

Kysnuté koláče s náplňou
(600–1000 g)
POTRITE ŽĹTKOM

3

Plech na pečenie

180–200

20–30

Domáca pizza (500–1000 g)

2

Plech na pečenie

200–220

15–25

Domáci chlieb (700–900 g)

2

Veľký rošt

170–180

45–55

Použite nádobu vhodnú do rúry.
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Obsluha
Testovacie pokrmy

7. Režim dvoch oddielov (Twin Mode)
V režime dvoch oddielov môžete v rúre pripravovať dva rôzne pokrmy. Pri varení môžete v hornej a
spodnej zóne používať rôzne teploty, režimy a doby varenia. Napríklad môžete zároveň grilovať
stejky a piecť gratinované zemiaky. Pri využití oddeľovača môžete pripravovať zemiaky v spodnom
oddiele rúry a stejky v hornom.
Pred začiatkom varenia vždy vložte oddeľovač do úrovne 3.

Podľa smernice EN 60350-1
1. Pečenie
Pokyny pre pečenie sa vzťahujú na predhriatu rúru.
Druh jedla

Návrh 1: Varenie pri rôznych teplotách
Oddiel

Pokrm

Úroveň

Horný

Mrazená pizza
(300–400 g)

4

Spodný

Mram. bábovka
(500–700 g)

1

Plech na pečenie
Režim
varenia

Teplota
(°C)

Príslušenstvo

Doba
(min.)

Teplovzdušný

200–220

Veľký rošt

15–25

Teplovzdušný

170–180

Plech
na pečenie

50–60

Obsluha

*Vložte jedlo do studenej rúry

Small cakes
(Malé koláče)

Pokrm

Horný

Kúsky
kuraťa

Spodný

Zapekané zem.
(500–1000 g)

Úroveň

Režim
varenia

Teplota
(°C)

4

Teplovzdušný
ohrev zhora

200–220

Malý rošt
+ Hlboký
plech

25–35

1

Teplovzdušný

170–180

Veľký rošt

30–40

(400–600 g)

Príslušenstvo

Doba
(min.)

Hlboký plech +
Plech na pečenie

Fatless
Veľký rošt + plechová
sponge cake
tortová forma (s
(Piškótový
tmavou
povrchovou
koláč
úpravou, ø 26 cm)
bez tuku)

Návrh 2: Varenie pri rôznych režimoch varenia
Oddiel

Príslušenstvo
& Poznámky

Apple pie
(Jablkový
koláč)

Veľký rošt + Pečicí
plech + 2 plechové
tortové formy **(s
tmavou povrchovou
úpravou, ø 20 cm)
Veľký rošt + 2 plech.
tortové formy **(s
tmavou povrchovou
úpravou, ø 20 cm)

Úroveň

Režim
varenia

Teplota
(°C)

Doba
varenia
(min.)

3

Konvenčný

160–180

15–25

2

Teplovzdušný

160

30–35

1+4

Teplovzdušný

155

35–40

2

Konvenčný

160–180

20–30

1+3

Teplovzdušný

170–190

80–100

Konvenčný

170–190

70–80

1, umístěný
diagonálně

* Vložte jídlo do studené trouby
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2. Grilovanie
Predhrievajte prázdnu rúru po dobu 5 minút pomocou funkcie Large Grill (Veľký gril). Používajte
túto funkciu s teplotou najvyššou 270 °C.
Druh jedla
White bread
toast
(Svetlý toast)
Beef burgers
(Hovädzie
burgery)

Príslušenstvo
& Poznámky
Veľký rošt

Malý rošt
+ Hlboký plech
na odkapkávanie šťavy

Úroveň

Režim
varenia

Teplota
(°C)

Doba
varenia (min.)

5

Velký gril

270

1.: 1–2
2.: 1–11/2

4

Velký gril

270

1.: 7–10
2.: 6–9

Automatická príprava pokrmov
V režime automatickej prípravy pokrmov si môžete vybrať 40 automatických programov
varenia a pečenia.
Pri režime horného a spodného oddielu a oboch oddielov vložte oddeľovač.
1. Stlačte tlačidlo Výber automatickej prípravy

2. Vyberte požadovanú funkciu stlačením tlačidla
Výber režimu varenia (v režime jedného oddielu
[Single mode] tento krok preskočte)

Obsluha

3. Vyberte požadovaný recept stlačením tlačidiel
Ovládanie času/teploty. Vyčkajte 5 sekúnd.

4. Vyberte požadovanú hmotnosť stlačením
tlačidiel Ovládanie času/teploty.

Slovensky
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Programy automatickej prípravy pokrmov v režime jedného oddielu (Single cook)
V nasledujúcej tabuľke je uvedených 25 programov automatickej prípravy pokrmov pre varenie a
pečenie.Tieto programy môžete využiť pri varení v jedinom (celkovom) oddiele. Vždy vyberte
oddeľovač. Tabuľka obsahuje množstvo, rozpätie hmotností a vhodné odporúčania. Režimy varenia
a doby boli pre vaše pohodlie predprogramované. Pri varení môžete tieto návody použiť ako
inšpiráciu. Suroviny vždy vkladajte so studenej rúry.

Č.
6

1

Pokrm
Frozen Pizza
(Mrazená pizza)

Hmotnosť (kg)
0,3–0,6
0,7–1,0

Príslušenstvo
Veľký rošt

Úroveň

2

Frozen oven chips
(Mrazené
hranolky
do rúry)

Obsluha

3

4

Frozen oven
croquettes
(Mrazené krokety)
do rúry
Homemade lasagne
(Domáce lasagne)

0,3–0,5 (tenké)
0,6–0,8 (tlusté)

Plech na pečenie

Plech na pečenie

2

2

Veľký rošt

Beef steaks
(Hovädzie stejky)

0,3–0,6
0,6–0,8

Hlboký plech +
Malý rošt

Príslušenstvo

Úroveň

Hlboký plech +
Malý rošt

2

0,6–0,8
0,9–1,1

Hlboký plech +
Malý rošt

2

0,3–0,4
0,5–0,6

Hlboký plech +
Malý rošt

4

Namarinujte jahňacie kotletky. Položte namarinované jehněčí
kotletky malý rošt. Otočte je, jakmile trouba zapípá.
Prvé nastavenie je vhodné pre tenké jahňacie kotletky,
druhé pre vysoké jahňacie kotletky.
9

Chicken pieces
(Časti kuraťa)

0,5–0,7
1,0–1,2

Hlboký plech +
Malý rošt

4

Potrite časti kuraťa olejom a korenim.
Položte časti kuraťa vedľa seba na malý rošt.
3

10

Pripravte čerstvé lasagne alebo použite polotovar.
Vložte ich do vhodnej veľkej nádoby určenej do rúry
a umiestnite do stredu rúry.
5

Lamb chops
(Jahňacie kotletky)

Rozmiestnite mrazené krokety rovnomerne na plech.
0,3–0,5
0,8–1,0

0,6–0,8
0,9–1,1

Položte namarinovanú bravčovú pečienku na malý rošt.
Otočte ju , len čo rúra zapípa.
8

Rozmiestnite mrazené hranolky rovnomerne na plech. Prvé
nastavenie je vhodné pre tenké hranolky, druhé pre hrubšie
americké zemiaky.
0,3–0,5
0,6–0,8

Roast pork
(Bravčová pečienka)

2

Umiestnite zmrazenú pizzu do stredu roštu.

Hmotnosť (kg)

Položte namarinovanú hovädziu pečienku na malý rošt.
Otočte ju , len čo rúra zapípa.
7

Č.

Pokrm
Roast beef
(Hovädzia pečienka)

4

Položte namarinované stejky vedľa seba na malý rošt. Otočte
ich, len čo rúra zapípa. Prvé nastavenie je pre tenké hovädzie
stejky, druhé nastavenie je pre vysoké hovädzie stejky.

11

Whole
chicken
(Celé kura)

Duck breast
(Kačacie prsia)

1,0–1,1
1,2–1,3

Hlboký plech +
Malý rošt

2

Potrite kur olejom a korenim. Položte kura na rošt a otočte,
len čo rúra zapípa.
0,3–0,5
0,6–0,8

Hlboký plech +
Malý rošt

4

Pripravte kačacie prsia, umiestnite ich na rošt tukovou stranou
nahor. Prvé nastavenie je pre jedny kačacie prsia, druhé
nastavenie je pre dve vysoké kačacie prsia.
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Č.
12

Pokrm
Roll of turkey
(Morčacia rolka)

Hmotnosť (kg)
0,6–0,8
0,9–1,1

Príslušenstvo

Úroveň

Č.

4

17

Hlboký plech +
Malý rošt

Pokrm
Roast vegetables
(Opečená zelenina)

Položte morčaciu rolku na malý rošt.
Otočte ju , len čo rúra zapípa.
13

Steamed fish
(Dusená ryba)

0,5–0,7
0,8–1,0

Veľký rošt

14

Roast fish
(Pečená ryba)

0,5–0,7
0,8–1,0

Hlboký plech +
Malý rošt

18

0,3–0,4
0,7–0,8

Hlboký plech +
Malý rošt

19

Oven potatoes
(Zemiaky
na prípravu
v rúre)

0,4–0,5
0,8–1,0

Plech na pečenie

4

Vegetable gratin
(Zapečená zelenina)

0,4–0,6
0,8–1,0

Veľký rošt

2

Marble cake
(Mramorová
bábovka)

0,5–0,6
0,7–0,8
0,9–1,0

Veľký rošt

2

Vlejte cesto do vhodne veľkej, maslom vymastenej, formy
na pečenie bábovky.
4

20

Položte stejky z lososa na malý rošt.
Otočte ich, len čo rúra zapípa.
16

Úroveň

Hlboký plech

Fruit flan base
(Korpus ovocného
koláča)

Veľký rošt

2

Vlejte cesto do maslom vymastenej formy na pečenie tortového
korpusu. Prvé nastavenie je pre jeden korpus ovocného koláča,
druhé nastavenie je pre 5–6 malých koláčikov.

2

Opláchnite zemiaky, nakrájajte ich na polovicu. Potrite ich olivovým
olejom, bylinkami a korením.
Rovnomerne ich rozprestrite na plech.
Prvé nastavenie je pre malé zemiaky (každý 100 g), druhé
nastavenie je pre veľké zemiaky na prípravu v rúre (každý 200 g).

0,3–0,4
(velký)
0,2–0,3
(koláčky)

Obsluha

Salmon steaks
(Stejky z lososa)

Príslušenstvo

Pripravte zapečenú zeleninu v okrúhlej nádobe vhodnej do rúry.
Tú umiestnite do stredu rúry.

4

Položte ich celých vrátane hlavy a chvosta na malý rošt.
Prvé nastavenie je pre 2 ryby, druhé nastavenie je pre 4
ryby. Program je vhodný pre celé ryby, ako sú pstruh,
zubáč alebo pražma.
15

0,4–0,5
0,8–1,0

Do hlbokého plechu vložte zeleninu, ako sú plátky cukety,
kúsky papriky, plátky baklažánu, huby a cherry paradajky.
Potrite zmesou olivového oleja, byliniek a korenia.

2

Umyte a očistite ryby (napr. celý pstruh, okúň, morský okúň).
Položte ich celých vrátane hlavy a chvosta do oválnej sklenenej
nádoby vhodnej do rúry. Pridajte 2–3 lyžičky citrón. šťavy. Priklopte.

Hmotnosť (kg)

21

Sponge cake
(Piškótová torta)

0,4–0,5
(stredná)
0,2–0,3
(malá)

Veľký rošt

2

Vlejte cesto do okrúhlej čiernej kovovej formy na pečenie.
Prvé nastavenie je pre ø 26 cm a druhé nastavenie je pre malú
pekársku formu (ø 18 cm).
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Obsluha
Č.

Pokrm

22

Muffins
(Muffiny)

Hmotnosť (kg)
0,5–0,6
0,7-0,8

Príslušenstvo
Veľký rošt

Úroveň
2

Vlejte cesto do čiernej kovovej formy na pečenie na 12 muffinov.
Prvé nastavenie je pre malé muffiny, druhé nastavenie je pre veľké
muffiny.
23

Bread
(Chleba)

0,7–0,8
(biely)
0,8–0,9
(celozrnný)

Veľký rošt

2

Pripravte cesto podľa pokynov výrobcu a vlejte ho do čiernej
kovovej obdĺžnikovej formy na pečenie (dĺžka 25 cm). Prvé
nastavenie je pre biely chlieb (0,7–0,8 kg) a druhé nastavenie
(0,8–0,9 kg) je pre celozrnný chlieb.
Obsluha

24

Homemade pizza
(Domáca pizza)

1,0–1,2
1,3–1,5

Plech na pečenie

Yeast dough
fermentation
(Fermentácia
kvasnicového
cesta)

0,3–0,5
0,6–0,8

Veľký rošt

Kód
1

2

3

4

2

Prvé nastavenie je odporúčané pre kysnutie cesta na pizzu.
Druhé nastavenie je vhodné pre cesto na koláče a chleba.
Umiestnite cesto do veľkej okrúhlej žiaruvzdornej misky
a prikryte potravinovou fóliou.

Pokrm

Hmotnosť (kg)

Frozen bread
rolls
(Mrazené žemle)

0,2–0,3
0,4–0,5

Frozen pizza
(Mrazená pizza)

Príslušenstvo

Úroveň

Veľký rošt

4

Rozprestrite mrazené žemle rovnomerne na veľký rošt.
0,1–0,2
0,3–0,4

Veľký rošt

5

Umiestnite zmrazenú pizzu do stredu roštu.

2

Umiestnite pizzu na podnos. Rozpätie hmotností zahŕňa oblohu,
napríklad omáčku, zeleninu, šunku a syr. Prvé nastavenie
(1,0–1,2 kg) je pre tenkú pizzu, druhé nastavenie (1,3–1,5 kg)
je pre pizzu s množstvom oblohy.
25

Programy automatického varenia v hornom oddieli
V nasledujúcej tabuľke je uvedených 5 programov automatickej prípravy pokrmov pre varenie
a pečenie. Tabuľka obsahuje množstvo, rozpätie hmotností a vhodné odporúčania. Režimy varenia
a doby boli pre vaše pohodlie predprogramované.
Pri varení môžete tieto návody použiť ako inšpiráciu. Suroviny vždy vkladajte so studenej rúry.

5

Frozen pizza
snacks
(Mrazené pizza
slimáky)
Frozen fish
fingers
(Mrazené rybie
prsty)

0,2–0,3
0,4–0,5

Veľký rošt

5

Rozmiestnite pizza slimákov vedľa seba na veľký rošt.
0,2–0,3
0,4–0,5

Plech na pečenie

5

Rozložte rybie prsty rovnomerne na plech na pečenie.
Hmotnostné rozpätie 0,2– 0,3 kg je odporúčané pre 10 ks,
0,4–0,5 kg pre 15 ks. Otočte až zaznie pípnutie.

Frozen oven chips
0,4–0,5
Plech na pečenie
5
(Zmrazené
0,6–0,7
hranolky
Rozmiestnite mrazené hranolky rovnomerne na plech. Prvé
do trouby)
nastavenie je vhodné pre tenké hranolky, druhé pre hrubšie
americké zemiaky.
Použite papier na pečenie. Otočte až zaznie pípnutie.
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Obsluha
Programy automatického varenia v spodnom oddiele
V nasledujúcej tabuľke je uvedených 5 programov automatickej prípravy pokrmov pre varenie
a pečenie. Tabuľka obsahuje množstvo, rozpätie hmotností a vhodné odporúčania. Režimy varenia
a doby boli pre vaše pohodlie predprogramované.
Pri varení môžete tieto návody použiť ako inšpiráciu.
Suroviny vždy vkladajte do studenej rúry, pokiaľ nie je odporúčané rúru predhriať.
Kód

1

Pokrm

Hmotnosť (kg)

4

1

Odporúčame predhriať spodný oddiel na 210 °C v režime
Teplovzdušný ohrev zdola, dokým nezaznie zvukový signál.
Použite čiernu okrúhlu formu na pečenie. Po predhriatí ju
umiestnite do stredu veľkého roštu. Pre prvé nastavenie použite
formu s Ø 18 cm, pre druhé nastavenie formu s Ø 26 cm.
0,2–0,6
0,8–1,2

Plech na pečenie

0,5–0,6
0,7–0,8

Veľký rošt

Puff pastry
in fruit
(Pečivo z
listového cesta
s ovocím)

1

Vlejte cesto do čiernej kovovej formy na pečenie na 12 muffinov.

Hmotnosť (kg)

Príslušenstvo

Úroveň

0,2–0,3
0,4–0,5

Plech na pečenie

1

Umiestnite 4 kúsky pečiva z listového cesta v dvoch radoch na
plech. Použite papier na pečenie. Prvé nastavenie je pre 4 malé
kúsky pečiva (0,2–0,3 kg) a druhé nastavenie je pre 4 veľké kúsky
pečiva (0,4–0,5 kg).

Programy automatického varenia v režime dvoch oddielov
Pred použitím funkcie automatického varenia v režime dvoch oddielov do rúry vložte oddeľovač
V nasledujúcej tabuľke je uvedených 5 programov automatickej prípravy pokrmov pre varenie a
pečenie. Pri použití týchto programov budete môcť pripravovať zároveň hlavný chod a prílohu
alebo hlavný chod a dezert. Tabuľka obsahuje množstvo, rozpätie hmotností a vhodné
odporúčania. Režimy varenia a doby boli pre vaše pohodlie predprogramované.
Pri varení, prosíme, použite tieto návody ako inšpiráciu. Suroviny vždy vkladajte do studenej rúry.
Č.

Oddiel

1

Horný

1

Homemade pizza
(Domáca pizza) Použite papier na pečenie. Pizzu veľkosti 0,2–0,6 kg umiestnite na
okrúhly plech na pizzu, pizzu veľkosti 0,8–1,2 kg na štvorcový plech.
Muffins
(Muffiny)

Pokrm

Pokrm
Chicken pieces
(Části kuřete)

Hmotnosť (kg)
0,3–0,5
0,8–1,0

Príslušenstvo
Hlboký plech +
Malý rošt

Úroveň
4

Potřete části kuřete olejem a kořením.
Položte části kuřete vedle sebe kožou navrch na malý rošt.
Spodný

Potato gratin
(Zapečené
zemiaky)

0,4–0,6
0,8–1,0

Veľký rošt

1

Použite nádobu na pečenie vhodnú do rúry.
Umiestnite do stredu veľkého roštu.
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Obsluha

3

Homemade
quiche
(Domáci quiche)

Veľký rošt

5

Úroveň

0,2–0,3
Plech na pečenie
1
Frozen salmon
0,5–0,6
in puff pastry
(Mrazený losos Použite papier na pečenie. Umiestnite na plech 2 ks (0,2–0,3 kg)
v listovom ceste)
pečiva z listového cesta vedľa seba, alebo 4 ks (0,5–0,6 kg) v dvoch
radoch.
0,5–0,6 (malý)
0,9–1,0 (veľký)

2

Príslušenstvo

Kód
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Obsluha
Č.

Oddíl

2

Horný

Pokrm
Roast
vegetables
(Opečená
zelenina)

Spodný

Pizza bread
(Pizza chleba)

Horný

Roast fish
(Pečená ryba)

Hmotnosť (kg)
0,4–0,5
0,7–0,8

Príslušenstvo

Úroveň

Č.

Oddiel

Hlboký plech

4

4

Horný

Do hlbokého plechu vložte plátky zeleniny, ako sú cukety,
paprika, cibuľa, huby, fenikel, baklažán a rajčiny. Potrite
zmesou olivového oleja a korenia.
0,1–0,2
0,3–0,4

Plech na pečenie

0,3–0,5
0,6–0,8

Hlboký plech +
Malý rošt

1

Obsluha

Spodný

Potato wedges
(Americké
zemiaky)

0,3–0,4
0,5–0,6

Plech na pečenie

Spodný

4

Umyte a pripravte celé ryby, ako sú pstruh, pražma či zubáč,
pridajte citrónovú šťavu, bylinky a korenie. Potrite kožu
olivovým olejom a korením. Umiestnite na malý rošt.

5

Horný

Baked apples
(Pečené
jablká)

Muffins
(Muffiny)

0,3–0,5
(1-2 tenké)
0,6–0,8
(2 vysoké)

Príslušenstvo
Hlboký plech +
Malý rošt

Úroveň
4

0,4–0,5
0,9–1,0

Veľký rošt

1

Opláchnite jablká, zbavte ich jadierok a naplňte marcipánom či
hrozienkami. Umiestnite ich do okrúhlej nád. vhodnej do rúry.
0,5–0,6
0,7–0,8

Veľký rošt

4

Vlejte cesto do čiernej kovovej formy na pečenie na 12 muffinov.

1

Umyte a očistite zemiaky.
Nakrájajte ich na mesiačiky alebo malé zemiaky prekrojte
na polovicu. Potrite ich olivovým olejom a korením.

Hmotnosť (kg)

Na malý rošt položte namarinované kačacie prsia, tukovou
vrstvou nahor.
Prvé nastavenie je pre kačacie prsia normálnej veľkosti (0,3
kg), druhé nastavenie je pre 2 kačacie prsia (každé 0,4 kg).

Umiestnite pizza chleba na plech s papierom na pečenie.
3

Pokrm
Roast duck
breast
(Pečené
kačacie prsia)

Spodný

Homemade
pizza
(Domácí pizza)

0,2–0,6
0,8–1,2

Plech na pečenie

1

Pizzu veľkosti 0,2–0,6 kg umiestnite na okrúhly plech
na pizzu, pizzu veľkosti 0,8–1,2 kg umiestnite na
štvorcový plech. Použite papier na pečenie.
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Údržba
Parné čistenie

6. Po skončení čistenia zabliká displej
a ozve sa upozorňujúce pípnutie.

1. Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
2. Nalejte na dno prázdnej rúry približne 400 ml vody. Používajte výhradne obyčajnú
vodu, nie vodu destilovanú.
3. Zavrite dvierka rúry.

7. Stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie ukončíte
proces čistenia, potom môžete vyčistiť interiér.

UPOZORNENIE
Systém Parného čistenia je možné zapnúť len vtedy, keď rúra úplne vychladne na
izbovú teplotu. Pokiaľ funkcia nefunguje, nechajte rúru úplne vychladnúť.
4. Režim parného čistenia zapnite tak,
že stlačíte tlačidlo Výber oddielu
a vyčkáte 5 sekúnd. Rozbliká sa „ “.

Po deaktivácii parného čistenia

Údržba

5. Po určite dobe sa činnosť ohrievača zastaví
a jeho osvetlenie zostane zapnuté.
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Údržba
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pri otváraní dvierok pred dokončením parného čistenia buďte opatrní; voda na dne je horúca.
Nikdy nenechávajte zvyšnú vodu v rúre dlhšiu dobu, napríklad cez noc.
Otvorte dvierka rúry a zvyšnú vodu odstráňte špongiou.
Vytrite vnútro rúry pomocou špongie namočenej v čistiacom prostriedku, mäkkej kefy alebo
nylonovej drôtenky.
Vodný kameň je možné odstrániť handričkou namočenou v octe.
Otrite čistou vodou a osušte mäkkou handričkou (nezabudnite otrieť povrch pod tesnením
dvierok rúry).
Pokiaľ je rúra silne znečistená, môžete postup po vychladnutí rúry opakovať.
Pokiaľ je rúra silne znečistená mastnotou, napríklad po pečení alebo grilovaní, odporúčame pred
aktiváciou funkcie čistenia rúry vtrieť do zašlej nečistoty čistiaci prostriedok.
Po vyčistení nechajte dvierka rúry pootvorené v uhle 15°, aby mohol vnútorný smaltovaný
povrch dôkladne uschnúť.

Rýchle sušenie
Údržba

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nechajte dvierka rúry pootvorené v uhle približne 30°.
Stlačením tlačidla Výber oddielu prepnite do režimu jedného oddielu (Single mode).
Stlačte tlačidlo Výber režimu varenia.
Stlačte tlačidlo Ovládanie času/teploty a zvoľte teplovzdušný ohrev.
Nastavte dobu varenia na cca 5 minút a teplotu na 50 °C.
Po uplynutí tejto doby rúru vypnite.

Čistenie
VAROVANIE
Pred čistením sa uistite, že sú rúra a príslušenstvo vychladnuté.
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, hrubé kefy, brúsne hubky alebo handričky, drôtenky,
nože ani iné abrazívne materiály.
Vnútorný povrch rúry
• Pre čistenie vnútorného povrchu rúry používajte čistú handričku a jemný čistiaci
prostriedok alebo mydlovou vodu.
• Nedrhnite tesnenie dvierok.
• Aby ste predišli poškodeniu smaltovaných povrchov rúry, používajte iba bežné čističe
na rúry.
• Pre odstránenie odolných nečistôt použite špeciálny čistič na rúry.

Vonkajší povrch rúry
Na čistenie vonkajšieho povrchu rúry, ako napr. dvierok rúry, rukoväte a displeja, používajte čistú
handričku a jemný čistiaci prostriedok alebo teplú mydlovú vodu a osušte ich kuchynskou
papierovou utierkou alebo látkovou utierkou. Mastnota a nečistoty môžu priľnúť najmä v okolí
rukoväte, pretože zvnútra vychádza horúci vzduch. Držadlo odporúčame čistiť po každom použití.
Príslušenstvo
Príslušenstvo umývajte po každom použití a osušte utierkou na riad. Pre odstránenie odolných
nečistôt ponorte použité príslušenstvo pred umytím na 30 minút do teplej mydlovej vody.

VAROVANIE
Na čistenie rúry nepoužívajte vysokotlakové vodné čističe ani parné čističe.
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Údržba
Demontáž dvierok
Za normálnych okolností sa dvierka nesmú demontovať. Ak je to ale nutné, napríklad kvôli
vyčisteniu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vybratie skiel z dvierok
Dvierka rúry sú osadené tromi spoločne uloženými sklenenými doskami. Tieto dosky môžete
vybrať za účelom vyčistenia.
1. Stlačte obe tlačidlá na pravej a ľavej strane dvierok.

UPOZORNENIE
Dvierka rúry sú ťažké.
1.

Otvorte dvierka a úplne vycvaknite
spony pri oboch pántoch
2. Vysuňte kryt a vyberte sklo 1 a sklo 2 zo dvierok.

01

3. Po vyčistení vykonajte opätovnú montáž dvierok
podľa vyššie uvedených krokov 1 a 2 v opačnom
poradí. Spony pántov na oboch stranách by mali
byť zacvaknuté.

01 Sklo 1

01

02

3. Po vyčistení skiel ich opätovne namontujte tak,
že zopakujete kroky 1 a 2 v opačnom poradí.
Overte správne umiestnenie skla 1 a 2 podľa
obrázku.

Údržba

70°

2. Privrite dvierka približne o 70 °.
Dvierka rúry držte na stredoch oboch
bočných strán oboma rukami, zdvihnite ich
a vytiahnite ich smerom nahor, kým nedôjde
k ich vysunutiu z pántov.

01 Sklo 1
02 Sklo 2
POZNÁMKA
Pri zostavovaní vnútorného skla 1 umiestnite potlač smerom nadol.
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Údržba
Vybratie bočných vodiacich líšt (len niektoré modely)

Čistenie horného ohrievača (len niektoré modely)

Aby ste vyčistili vnútorné steny, vyberte bočné vodiace lišty vo vnútri rúry.
1. Stlačte prostriedok hornej časti bočnej
vodiacej lišty.

A

2. Vyčistite horný ohrievač.

2. Sklopte bočnú vodiacu lištu o približne 45 °.

Údržba

3. Zatiahnite a vyberte bočnú vodiacu lištu
zo spodných dvoch otvorov.

1. Dajte dole hornú maticu (A) tak, že ju
odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek,
a pridržujte pritom horný ohrievač. Predná časť
horného ohrievača sa vyklopí smerom nadol.

A

3. Zdvihnite horný ohrievač späť do jej pôvodnej
polohy a potom zaskrutkujte hornú maticu (A).

POZNÁMKA
Aby ste bočné vodiace lišty opäť nainštalovali,
opakujte kroky 1–3 v opačnom poradí.
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Údržba

Odstraňovanie problémov

Výmena

Kontrolné body

VAROVANIE
• Pred výmenou žiarovky vypnite rúru a vytiahnite napájací kábel.
• Používajte iba žiarovky 25-40 W/220-240 V, odolné voči teplote 300 ° C. Schválené žiarovky
možno zakúpiť v miestnom servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
• Pri manipulácii s halogénovými žiarovkami vždy používajte suchú handričku. Tak je možné
predísť usadeniu odtlačkov prstov alebo potu, ktoré môže mať za následok skrátenie doby
životnosti žiarovky.

Ak sa pri používaní rúry vyskytnú problémy, pozrite si najprv nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte
navrhovaný postup. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Problém

• Odstráňte nečistoty a
skúste to znova.

• Dotykový model: ak je
vonkajší povrch vlhký

• Odstráňte vlhkosť a skúste to
znova.

• Ak je nastavený zámok

• Skontrolujte, či nie je
nastavená funkcia zámku.

Čas sa nezobrazuje.

• Ak je vypnuté
napájanie

• Skontrolujte, či je zapnuté
napájanie.

Rúra nefunguje.

• Pokiaľ je vypnuté
napájanie

• Skontrolujte, či je zapnuté
napájanie.

Rúra sa počas
prevádzky vypne

• Ak je odpojená zo sieťovej
zásuvky

• Znovu pripojte
napájanie.

Napájanie sa počas
prevádzky vypne.

• Ak trvá nepretržité
varenie dlhú dobu

• Po dlhom varení nechajte
rúru vychladnúť.

1. Jednou rukou držte spodný koniec krytu
bočného osvetlenia rúry a pomocou plochého
ostrého nástroja, napríklad stolného noža,
odstráňte kryt podľa obrázka.
2. Vymeňte bočné svetlo rúry.
3. Znova vložte kryt svetla.

• Ak ventilátor chladenia
nefunguje

• Počúvajte, či počujete zvuk
ventilátora chladenia.

• Ak je rúra inštalovaná v
mieste s nedostatočnou
ventiláciou

• Dodržujte medzery
uvedené v pokynoch pre
inštaláciu spotrebiča.

• Pri používaní niekoľkých
sieťových zástrčiek v
rovnakej zásuvke

• Použite samostatný
sieťový kábel.
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Bočné osvetlenie rúry

Riešenie

• Ak sa medzi tlačidlami
nachádzajú nečistoty

Tlačidlá nemožno
požadovaným
spôsobom stlačiť.

Žiarovky
1. Odstráňte sklenený kryt otočením smerom
doľava.
2. Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry.
3. Očistite sklenený kryt.
4. Po dokončení preveďte opätovnú montáž
skleneného krytu podľa vyššie uvedeného
kroku 1 v opačnom poradí.

Príčina
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Odstraňovanie problémov
Problém

Príčina

Riešenie

Rúra nemá zabezpečené
napájanie

• Ak je vypnuté
napájanie

• Skontrolujte, či je zapnuté
napájanie.

Vonkajší povrch rúry
je počas prevádzky
veľmi horúci.

• Ak je rúra inštalovaná v
mieste s nedostatočnou
ventiláciou

• Dodržujte medzery
uvedené v pokynoch pre
inštaláciu spotrebiča.

Dvierka nemožno
správne otvoriť
Osvetlenie
vnútorného priestoru
je slabé alebo
nefunguje.

Odstraňovanie problémov

Spotrebič prebíja.

• Ak medzi dvierkami a vnútorným • Vyčistite dôkladne rúru
priestorom spotrebiča ostali
• a potom znova otvorte dvierka.
zbytky potravín
• Ak sa svetlo rozsvieti a
zhasne

• Pre zaistenie úspory energie
svetlo po určitej dobe
automaticky zhasne. Môžete
ho znovu rozsvietiť stlačením
tlačidla Oven light
(Osvetlenie rúry).

• Ak je svetlo pokryté
nečistotami počas varenia

• Očistite vnútorný povrch
rúry a znovu skontrolujte.

• Ak nie je napájanie
správne uzemnené

• Skontrolujte, či je napájanie
správne uzemnené.

Problém

Príčina

Úroveň jasu v spotrebiči
sa mení.

• Úroveň jasu sa mení v
závislosti od kolísania
príkonu spotrebiča

• Kolísanie príkonu
spotrebiča počas varenia
je bežné a nejedná sa
o poruchu.

Varenie je dokončené,
ale ventilátor chladenia
je stále v prevádzke.

• Ventilátor je po určitú dobu
automaticky v prevádzke
pre zaistenie ventilácie
vo vnútri rúry.

• Nejedná sa o poruchu
spotrebiča.

Rúra nehreje.

• Ak sú otvorené
dvierka

• Zatvorte dvierka a
znovu spustite rúru.

• Ak nie sú ovládacie prvky
rúry správne nastavené

• Prejdite ku kapitole týkajúcej
sa obsluhy rúry a resetujte
rúru.

• Ak došlo k spáleniu poistky
alebo k rozpojeniu ističa

• Vymeňte poistku alebo znovu
zapnite istič. Ak sa tento
problém opakuje, obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára.

• Počas prvého zapnutia

• Z tepelného článku môže pri
prvom použití rúry vychádzať
dym. Nejedná sa o poruchu
a po 2-3 použitiach rúry by
k tomu už nemalo dochádzať.

• Ak sa na vykurovacom
článku nachádzajú
zvyšky potravín

• Nechajte rúru vychladnúť
a odstráňte z vykurovacieho
článku zvyšky potravín.

• Pri používaní plastových
alebo iných nádob, ktoré
nie sú žiaruvzdorné

• Používajte sklenené nádoby
vhodné na používanie
pri vysokých teplotách.

Počas prevádzky
vychádza von dym.

• Ak používate zásuvku bez
uzemnenia
Je zistené
odkvapkávanie vody.
Škárou v dvierkach
uniká para.

• V niektorých prípadoch
môže podľa použitých
potravín dôjsť k výskytu
vody alebo pary. Nejedná sa
o poruchu spotrebiča.

V rúre zostala voda.

Riešenie

• Nechajte rúru vychladnúť
a potom ju osušte suchou
kuchynskou utierkou.

Pri používaní rúry je
zjavný zápach spáleniny
alebo plastu.
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Odstraňovanie problémov
Problém
Rúra nepečie
správnym spôsobom.

Príčina
• Ak sú dvierka často
počas varenia otvárané

Riešenie
• Ak nepripravujete pokrmy,
ktoré treba otáčať,
neotvárajte dvierka príliš
často. Pri častom otváraní
dvierok sa bude vnútorná
teplota znižovať, čo môže mať
negatívny vplyv na výsledok
varenia.

Parné čistenie nefunguje.

• Príčinou môže byť príliš
vysoká teplota

• Nechajte rúru vychladnúť
a skúste to znova.

Režim Dual cook
nefunguje

• Oddeľovač nie je
správne umiestnený.

• Umiestnite správne
oddeľovač.

Režim Single cook
nefunguje

• V rúre je umiestnený
oddeľovač.

• Vyberte z rúry oddeľovač.

Informační kódy
V případě poruchy trouby může být na displeji zobrazen informační kód. Prohlédněte si níže
uvedenou tabulku a vyzkoušejte navrhovaný postup
Kód

Význam

Postup

TEMP SENSOR ERROR
(CHYBA SENZORU TEPLOTY)

Zavolajte miestne servisné stredisko
Samsung.

S-01

SAFETY SHUTOFF
(BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE)
Rúra pracovala pri nastavenej teplote
príliš dlho.

Vypnite rúru a vyberte jedlo.
Pred ďalším použitím nechajte rúru
vychladnúť.

-SEE-0*1)

Závada trouby může způsobit nízký výkon
a bezpečnostní problémy. Okamžitě
troubu přestaňte používat.

Zavolajte miestne servisné stredisko
Samsung.

-dE-

PARTITION MISSING (CHÝBA ODDEĽOVAČ)
Oddeľovač nie je správne použitý. Viď časť
„Nastavenie režimu oddeľovača“
(strana 13).

V hornom a spodnom režime a režime
oboch oddielov by mal byť oddeľovač
vložený, v režime jedného oddielu (Single
mode) by mal byť vybratý.

-UP-

OVER VOLTAGE PROTECTION (OVP)
(OCHRANA PRED PREPÄTÍM)
Táto funkcia chráni produkt pred
prepätím.
Silné prepätie spustí alarm a zobrazí
správu „-UP-“. Ohrievač, osvetlenie,
motor horúceho vzduchu a ihla sú
deaktivované.

Hneď ako sa napätie vráti do
normálneho rozsahu, režim ochrany
proti prepätiu (OVP) sa automaticky
deaktivuje a rúra sa vráti do normálnej
prevádzky.
Funkcia ochrana proti prepätiu (Over
Voltage Protection [OVP]) môže
prerušiť proces varenia.

Odstraňovanie problémov

E-2*

1)

1) ** platí pre všetky číslice.
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Technické špecifikácie

Príloha

Spoločnosť SAMSUNG sa snaží svoje výrobky neustále vylepšovať. Ako dizajnové špecifikácie, tak aj
tieto užívateľské pokyny sa preto môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Datový list spotřebiče
SAMSUNG

Rozmery (Š × V × S)

Vonkajšie

Objem
Hmotnosť

595 × 595 × 570 mm
68 litrov

Čistá

Názov modelu

SAMSUNG
NV70M5520CB
95,2

Index energetickej účinnosti na varný priestor(varný priestor EEI)

37,6 kg

Trieda energetickej účinnosti na varný priestor

Napájanie

230–240 V ~ 50 Hz

0,89 kWh/cyklus

Maximálna záťaž pripojeného zdroja

3650–3950 W

Spotreba energie elektrickej rúry na vyhrievanie
štandardizovaného objemu potravín vo varnom priestore počas
cyklu v režime ohrevu horným a dolným tepelným telesom na
varný priestor (celková elektrická energia) (EC elektrický varný priestor)
Spotreba energie elektrickej rúry na vyhrievanie
štandardizovaného objemu potravín vo varnom priestore počas
cyklu v režime teplovzdušného ohrevu na varný priestor
(celková elektrická energia) (EC elektrický varný priestor)

0,80 kWh/cyklus

A

1

Počet pečúcich priestorov

Elektrina

Zdroj tepla na priestor na pečenie (elektrina alebo plyn)

68 l

Objem priestoru pečenia (V)
Typ rúry

Vstavaná

Hmotnosť spotrebiča (M)

37,6 kg

ication

Údaje boli zistené v súlade s normami EN 60350-1 a nariadeniami Komisie (EÚ) č.
65/2014 a (EÚ) č. 66/2014.
Tipy pre úsporu energie
• Počas prípravy musia byť dvierka zatvorené s výnimkou otáčania pokrmov. Počas prípravy
pokrmov neotvárajte často dvierka, aby bola zachovaná teplota vo vnútri rúry a dosahovaná
úspora energie.
• Používanie rúry si plánujte, aby ste predišli energetickým stratám pri vypínaní rúry medzi
prípravou jednotlivých pokrmov a časovým stratám pri opätovnom ohrievaní rúry.
• Ak trvá príprava dlhšie než 30 minút, je možné rúru 5-10 minút pred koncom doby prípravy pre
úsporu energie vypnúť. Zvyškové teplo zaistí dokončenie procesu prípravy pokrmu.
• Ak je to možné, pripravujte viac pokrmov súčasne.
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MÁTE OTÁZKY ČI PRIPOMIENKY?
KRAJINA

ZAVOLAJTE NÁM

ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ON-LINE

BOSNA A HERCEGOVINA

055 233 999

www.samsung.com/support

BULHARSKO

*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия

www.samsung.com/bg/support

CHORVÁTSKO

072 726 786

www.samsung.com/hr/support

ČESKÁ REPUBLIKA

800-SAMSUNG
(800-726786)

www.samsung.com/cz/support

MAĎARSKO

0680SAMSUNG (0680-726-7864)

www.samsung.com/hu/support

MAĎARSKO

020 405 888

www.samsung.com/support

POĽSKO

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)

http://www.samsung.com/pl/support/

RUMUNSKO

*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT

www.samsung.com/ro/support

SRBSKO

011 321 6899

www.samsung.com/rs/support

SLOVENSKO

0800-SAMSUNG
(0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support

LITVA

8-800-77777

www.samsung.com/lt/support

LOTYŠSKO

8000-7267

www.samsung.com/lv/support

ESTÓNSKO

800-7267

www.samsung.com/ee/support

SLOVINSKO

080 697 267 (brezplačna številka)

www.samsung.com/si/support
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