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Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona .22/97 Sb. Vás ujiš ujeme, že na všechny výrobky distribuované 
spole ností BSH domácí spot ebi e s.r.o. našim obchodním partner m bylo vydáno prohlášení o
shod  ve smyslu zákona . 22/97 Sb  a p íslušných na ízení vlády.
Toto ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod se vztahuje na všechny výrobky v etn
plynových spot ebi , které jsou obsaženy v aktuálním ceníku rmy BSH domácí spot ebi e s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
Všechny výrobky distribuované spole ností BSH domácí spot ebi e s.r.o. a p icházející do styku 
s potravinami spl ují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona .258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky p icházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku rmy BSH domácí spot ebi e s.r.o.

Záru ní podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záru ní lh ta 24 m síc  (ode dne prodeje).

Základním pr kazem práv spot ebitele ve smyslu Ob anského zákoníku je po izovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl p i prodeji vydán záru ní list, je tento 
sou ástí výrobku s výrobním íslem uvedeným na p ední stran  tohoto záru ního listu. Zejména 
v p ípadech delší než zákonné záru ní lh ty je proto záru ní list jediným pr kazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
sou ástí záru ního listu je doklad o po ízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
p ípad prodloužené záru ní lh ty z d vodu d íve provedených oprav je nutno p edložit i opravní 
listy z t chto oprav.
Bezplatný záru ní servis je možno poskytnout jen v p ípad  p edložení po izovacího dokladu 
nebo v p ípad  prodloužené záruky i vypln ného záru ního listu (musí obsahovat druh spot ebi e,
typové ozna ení, výrobní íslo, datum prodeje a ozna ení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 
3 Ob anského zákoníku). Záru ní list vypl uje prodejce a je v zájmu spot ebitele zkontrolovat 
správnost a úplnost uvedených údaj . Záru ní list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán 
z etel.
Záru ní oprava se vztahuje výhradn  na závady, které vzniknou pr kazn  v dob  platné záru ní
lh ty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávn n odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku m že spot ebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejn ,
kde byl spot ebi  zakoupen. Zvolí-li spot ebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na n m,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záru ních oprav jsou vylou eny zejména tyto p ípady:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, p íp. s návodem na montáž
- údaje na záru ním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údaj  na výrobním štítku spot ebi e
- p i chyb jícím nebo poškozeném výrobním štítku spot ebi e
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému ú elu - spot ebi  je ur en k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komer ním ú el m
- mechanické poškození (závady vzniklé p i p eprav )
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vn jšími vlivy (nap . vyšším 

nap tím v elektrorozvodné síti, extrémn  tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstruk ními zm nami nebo opravou provedenou 

neoprávn nou osobou
- b žná údržba nebo išt ní, instalace, programování, kontrola parametr  výrobku
- opot ebení vniklé používáním spot ebi e



Rozší ená záruka nad rámec zákona
U spot ebi  (pra ky, my ky) sériov  vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody zp sobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spot ebiteli a to po celou dobu životnosti spot ebi e.

Upozorn ní pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
ozna ení spot ebi e a na požádání zákazníka je povinen vystavit správn  a úpln  vypln ný záru ní
list v den prodeje výrobku. P i p ípadné p edprodejní reklamaci je t eba p edložit ádn  vypln ný
reklama ní protokol.

„Spot ebi  není ur ený pro používání osobami (v etn  d tí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a v domostí,
pokud jim osoba zodpov dná za jejich bezpe nost neposkytne dohled a nebo je nepou ila o 
používání spot ebi e.“
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Dôležité bezpe nostné pokyny
Tento návod si starostlivo pre ítajte. Len 
potom môžete spotrebi  obsluhova  
bezpe ne a správne. Návod na používanie 
a montážny návod si odložte na neskoršie 
použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka 
spotrebi a.
Tento návod platí len vtedy, ke  je na 
spotrebi i uvedená skratka príslušnej 
krajiny. Ak sa skratka na spotrebi i 
nenachádza, musí sa na pomoc použi  
návod na inštaláciu, ktorý obsahuje 
potrebné údaje týkajúce sa 

 spotrebi a na podmienky 
pripojenia danej krajiny.
Kategória spotrebi a: kategória 1
Po vybalení spotrebi  preskúšajte. Pokia  
vznikli škody pri transporte, spotrebi  
nepripájajte.
Pripojenie spotrebi a a  na 
iný druh plynu smie vykona  len koncesovaný 
odborník. Inštalácia spotrebi a (elektrické 
a plynové pripojenie) sa musí uskuto ni  
pod a návodu na použitie a inštaláciu. 
Nesprávne pripojenie a nastavenie môže 
vies  k ažkým nehodám a poškodeniam 
spotrebi a. Výrobca spotrebi a  takéto 
škody nepreberá záruku. Záruka spotrebi a 
sa na to nevz ahuje.
Pozor: Tento spotrebi  je ur ený len na 
ú ely varenia. Nesmie sa používa  na iné 
ú ely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
Pozor: Používanie plynového spotrebi a na 
varenie vedie k vytváraniu tepla, vlhkosti 
a produktov spa ovania v miestnosti, kde je 
nainštalovaný. Zvláš  vtedy, ke  je 
spotrebi  v prevádzke, je potrebné dba  na 
dobré vetranie miesta inštalácie: prirodzené 
vetracie otvory udržiavajte otvorené alebo 
použite mechanické vetracie zariadenie 
(napr. odsáva  pár).
Intenzívne a dlho trvajúce používanie 
spotrebi a si môže vyžadova  aj alšie 
vyvetranie, napr. otvorenie okna alebo 
ú innejšie vetranie, napr. prevádzku 
mechanického vetracieho zariadenia na 
vyššom výkonovom stupni.
Tento spotrebi  nie je dimenzovaný na 
prevádzku s externým asova om alebo 
dia kovým ovládaním.
Nepoužívajte nevhodné ochranné 
zariadenia alebo detskú ochrannú mriežku. 
Môžu vies  k nehodám.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnos ami, nedostatkom skúsenosti i 
vedomostí môžu tento spotrebi  používa  
len pod dozorom alebo po pou ení 
o bezpe nom používaní spotrebi a
a o nebezpe enstvách, ktoré pri jeho 
používaní vznikajú.
Nikdy nedovo te de om, aby sa hrali so 
spotrebi om. istenie a  údržbu 
nesmú vykonáva  deti bez dozoru.
Príslušenstvo vždy správne vsu te do 
priestoru . Pozri opis 
Príslušenstvo v návode na používanie.
Nebezpe enstvo požiaru!
Pri otváraní dvierok spotrebi a vzniká
prievan. Papier na pe enie sa môže
dosta  do kontaktu s vyhrievacími prvkami
a vznieti . Pri predhrievaní nekla te nikdy
papier na pe enie na príslušenstvo bez
upevnenia. Papier na pe enie za ažte vždy
nádobou alebo formou na pe enie.
Papierom vyložte len potrebnú plochu.
Papier na pe enie nesmie presahova
okraje príslušenstva.

Nebezpe enstvo požiaru!

Hor avé predmety uskladnené priestore
 sa môžu zapáli . Nikdy

neusklad ujte hor avé predmety 
v priestore . Ak sa v spotrebi i
vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho
dvierka. Spotrebi  vypnite a vytiahnite
sie ovú zástr ku alebo vypnite poistku
v poistkovej skrini. Zatvorte prívod plynu.

Nebezpe enstvo požiaru!

Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznieti .
Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez
dozoru. Ohe  nikdy nehaste vodou.
Vypnite varnú zónu. Plame  opatrene
zahaste pokrievkou, hasiacou dekou
alebo podobne.

Nebezpe enstvo požiaru!

Varné zóny sa ve mi rozhorú ia. Na varný
panel nikdy neodkladajte hor avé
predmety. Na varný panel neodkladajte
žiadne predmety.

Nebezpe enstvo požiaru!

Spotrebi  sa ve mi rozhorú i, hor avé
materiály môžu rýchlo vzb knu . Pod rúrou
alebo v jej blízkosti neuschovávajte alebo
nepoužívajte žiadne hor avé predmety
(napr.  spreje, istiace prostriedky).
Neodkladajte do rúry alebo na rúru žiadne
hor avé predmety.

Nebezpe enstvo požiaru!
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Plynové varné zóny bez položenej varnej
nádoby vydávajú pri prevádzke ve ké
teplo. Spotrebi  a nad ním umiestnený
odsáva  pár sa môže poškodi  alebo
môže vzniknú  požiar. Zvyšky tuku vo filtri
odsáva a pár sa môžu . Plynové
varné zóny prevádzkujte s položenou
varnou nádobou.

Nebezpe enstvo požiaru!

Zadná  spotrebi a sa ve mi zohreje.
Následkom môže by  poškodenie
prívodných vedení. Elektrické a plynové
vedenia sa dosta  do styku so
zadnou stranou spotrebi a.

Nebezpe enstvo požiaru!

Na varn  alebo v priestore 
nikdy neodkladajte hor avé

predmety. Ak sa v spotrebi i vyskytne
dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka.
Spotrebi  vypnite. Vytiahnite elektrickú
zástr ku alebo vypnite poistku
v poistkovej skrinke. Zatvorte prívod plynu.

Nebezpe enstvo požiaru!

Povrch soklovej zásuvky sa môže ve mi
rozhorú i . V zásuvke uschovávajte len
príslušenstvo na pe enie. Zápalné
a hor avé predmety sa nesmú uschováva
v soklovej zásuvke.

Nebezpe enstvo popálenia!
Spotrebi  sa ve mi zohreje. Nikdy sa
nedotýkajte horúcich vnútorných plôch
priestoru  a vyhrievacích
prvkov. Spotrebi  nechajte vždy
vychladnú . Zabrá te prístupu detí.

Nebezpe enstvo popálenia!

Príslušenstvo alebo riad sa ve mi zohreje.
Horúci riad a príslušenstvo vždy vyberajte
z priestoru pomocou
kuchynskej ch apky.

Nebezpe enstvo popálenia!

Alkoholové výpary sa môžu v 
 vznieti . Nikdy nepoužívajte 

na prípravu jedál ve ké množstvo 
nápojov s vysokým percentom alkoholu. 
Použite len malé množstvo nápojov 
s vysokým percentom alkoholu. Opatrne 
otvorte dvierka spotrebi a.

Nebezpe enstvo popálenia!

Varné zóny a ich okolie, obzvláš  prípadný
rám , sa ve mi . Nikdy
sa nedotýkajte horúcich plôch. Udržiavajte
deti mimo dosahu spotrebi a.

Nebezpe enstvo popálenia!

Po as prevádzky sa povrch spotrebi a
rozhorú i. Horúceho povrchu sa
nedotýkajte. Zabrá te prístupu

spotrebi u.
Nebezpe enstvo popálenia!

Prázdny riad na varenie sa na plynových
varných zónach, ktoré sú v prevádzke,

extrémne zohreje. Nikdy nezohrievajte 
prázdny riad na varenia.

Nebezpe enstvo popálenia!

Spotrebi  sa po as prevádzky .
Pred istením ho nechajte vychladnú .

Nebezpe enstvo popálenia!

Pozor: 
. Deti

udržiavajte v dostato nej vzdialenosti.
Nebezpe enstvo popálenia!

Ke  f aša s tekutým plynom nestojí zvislo,
do spotrebi a sa môže dosta  tekutý
propán/bután. Pri tom môžu z horáka
vychádza  silné, ostré plamene. Sú iastky
sa môžu poškodi  a po ase netesni ,
takže nekontrolovane bude unika  plyn.
Uvedené môže vies   vzniku popálenín.
F aše s tekutým plynom používajte vždy vo
zvislej polohe.

Nebezpe enstvo obarenia!
Prístupné asti sa po as prevádzky
zohrejú na vysokú teplotu. Nikdy sa
nedotýkajte horúcich astí. Zabrá te
prístupu detí.

Nebezpe enstvo obarenia!

Po otvorení dvierok spotrebi a môže
z rúry vystúpi  horúca para. Opatrne otvorte
dvierka spotrebi a. Zabrá te prístupu detí.

Nebezpe enstvo obarenia!

Z vody v horúcom priestore sa
môže vytvori  vodná para. Do horúceho
priestoru nikdy nelejte vodu.

Nebezpe enstvo poranenia!
Poškriabané sklo dvierok spotrebi a môže
prasknú . Nepoužívajte škrabky na sklo,
ostré alebo abrazívne istiace prostriedky.

Nebezpe enstvo poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpe né.
Opravu a výmenu 

smie
vykona  výhradne technik zákazníckeho
servisu vyškolený našou spolo nos ou.
Ak je spotrebi  pokazený, vytiahnite
elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku
v poistkovej skrini, zatvorte prívod plynu.
Zavolajte zákaznícky servis.

Nebezpe enstvo poranenia!

Poruchy alebo poškodenia spotrebi a sú
nebezpe né. Nikdy nezapínajte 
spotrebi . Vytiahnite sie ovú zástr ku
alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
Zatvorte prívod plynu. Zavolajte
zákaznícky servis.

Nebezpe enstvo poranenia!

Nesprávna ve kos  nádoby, poškodené
alebo nesprávne umiestnené nádoby
môžu spôsobi  ažké poranenia.
Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa
riadu na varenie.

Nebezpe enstvo poranenia!
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Pozor: Sklenené kryty môžu pri
prasknú . Pred zatvorením krytu vypnite
všetky horáky. zatvoríte
sklenený kryt, po kajte, kým rúra na
pe enie vychladne.

Nebezpe enstvo poranenia!

Ke  sa spotrebi  postaví bez upevnenia
na sokel,  môže zo sokla sk znu .
Spotrebi  sa musí so soklom pevne spoji .

Nebezpe enstvo prevrátenia!

Výstraha: Aby sa predišlo prevráteniu 
spotrebi a, musí sa namontova  poistka 
proti prevráteniu. Prosím, pre ítajte si 
návod na montáž. 
Nebezpe enstvo úrazu elektrickým 
prúdom!
Neodborné opravy sú nebezpe né. Ak
spotrebi  nefunguje správne, vypnite
poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte
servis. Opravu smie vykona  výhradne
technik zákazníckeho servisu vyškolený
našou spolo nos ou.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!

Na horúcich astiach sa môže roztavi
izolácia káblov elektrických spotrebi ov.
Zabrá te, aby sa prívodné káble
elektrických spotrebi ov dostali do styku
s horúcimi as ami spotrebi a.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pokia  by do spotrebi a vnikla vlhkos ,
mohlo by to ma  za následok úraz
elektrickým prúdom. Nepoužívajte
vysokotlakový ani parný isti .

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky osvetlenia priestoru
 sú kontakty objímky žiarovky 

pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite 
sie ovú

zástr ku alebo vypnite poistku 
v poistkovej skrinke.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Nebezpe enstvo požiaru!
Vo né zvyšky jedál, tuk a výpek sa môžu
po as procesu samo istenia vznieti . Pred
každým procesom samo istenia odstrá te
z priestoru  hrubé ne istoty.

Nebezpe enstvo požiaru!

Varné nádoby sú po procese
samo istenia zvonku ve mi horúce. Na
rú ku dvierok nikdy nevešajte hor avé
predmety, ako napr. utierky na riad.
Prednú stranu spotrebi a udržiavajte
vo nú. Zabrá te prístupu detí.

Nebezpe enstvo popálenia!
 sa po as procesu

samo istenia ve mi rozhorú i. Dvierka
spotrebi a nikdy neotvárajte alebo
blokovací há ik nikdy neposúvajte rukou.
Spotrebi  nechajte vychladnú . Zabrá te
prístupu detí.

Nebezpe enstvo popálenia!

 po as samo istenia je vonkajší povrch
spotrebi a ve mi horúci. V tomto ase sa
nikdy nedotýkajte dvierok spotrebi a.
Nechajte spotrebi  vychladnú . Zabrá te
prístupu detí.
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Prí iny poškode

Pozor!
Varné zóny prevádzkujte s položenou varnou nádobou.
Nezohrievajte prázdne hrnce alebo panvice. Dno nádoby sa 
poškodí.

Používajte len hrnce a panvice s rovným dnom.

Hrniec alebo panvicu položte do stredu horáka. Teplo
plame a horáka sa tak optimálne prenesie na spodnú stranu
hrnca a panvice. Rú ky alebo ušká sa tak nepoškodia
a zabezpe í sa vyššia úspora energie.

Dbajte na to, aby boli plynové horáky isté a suché. Teleso
a kryt horáka musí by  presne na svojom mieste.

Dávajte pozor, aby nebol horný kryt zatvorený, ke  sa sporák
uvedie do prevádzky.

Poškodenie rúry na pe enie
Pozor!

Príslušenstvo, fólia, papier na pe enie alebo nádoba na dne
priestoru : Na dno priestoru nekla te 
žiadne príslušenstvo. Dno priestoru  nevykladajte 
fóliou alebo papierom na pe enie žiadneho druhu. Na dno 
priestoru  nekla te žiadne nádoby, ak je teplota 
nastavená na viac ako 50 ºC. Hromadí sa teplo. asy pe enia 
a smaženia potom nesúhlasia a dochádza k poškodeniu 
smaltu.
Voda v horúcom priestore : Do horúceho 
priestoru  nikdy nelejte vodu. Vznikne vodná 
para. Zmenou teploty sa môže poškodi  smalt.

Vlhké potraviny: V zatvorenom priestore
neuchovávajte dlhší as žiadne vlhké potraviny. Poškodil 
by sa smalt.

Ovocná š ava: Pri pe ení ve mi š avnatých ovocných kolá ov
nenapl te plech na pe enie príliš vysoko. Ovocná š ava

odkvapkávajúca z plechu na pe enie zanecháva f aky, ktoré 
 vy isti . Radšej použite hlbší univerzálny peká .

Vychladnutie s otvorenými dvierkami spotrebi a: 
 nechajte vychladnú  vždy uzavretý. Aj ke  

dvierka rúry len trochu otvoríte, môže asom dôjs  
k poškodeniu susedných hrán kuchynskej linky.

Silno zne istené tesnenie dvierok: Ak je tesnenie dvierok
silno zne istené, dvierka spotrebi a sa pri prevádzke už
správne nezatvárajú. Susedné hrany kuchynskej linky sa
môžu poškodi . Tesnenie rúry udržiavajte vždy v istote.

Dvierka spotrebi a ako sedacia alebo odkladacia plocha:
Nestavajte, nesadajte a nevešajte sa na otvorené dvierka
spotrebi a. Na dvierka spotrebi a neodkladajte žiaden riad
alebo príslušenstvo.

Vsunutie príslušenstva: Pod a typu spotrebi a môže
príslušenstvo poškriaba  sklo dvierok pri zatváraní
spotrebi a. Príslušenstvo vždy zasu te až na doraz do
priestoru .

Preprava spotrebi a: Spotrebi  neprenášajte ani nedržte za
držadlo na dvierkach. Držadlo na dvierkach by nevydržalo
hmotnos  spotrebi a a mohlo by sa zlomi .

Poškodenie soklovej zásuvky
Pozor!
Do soklovej zásuvky nevkladajte horúce predmety. Môže 
sa poškodi .

Inštalácia  pripojenie
lynová prípojka

Inštaláciu musí uskuto ni  odborník s príslušným osved ením, 
príp. k ncesovaný technik zákazníckeho servisu pod a tohto 
pokynov uvedených v asti „Plynová prípojka a prestavenie na 
iný druh plynu“.

Pre koncesovaného odborníka, príp. zákaznícky servis

Pozor!
Podmienky nastavenia  spotrebi a sú uvedené na
typovom štítku na zadnej strane spotrebi a. Výrobné 
nastavenie druhu plynu je ozna ené hviezdi kou (*).

Pred inštaláciou spotrebi a skontrolujte sie ové prístupové
podmienky (druh plynu a tlak plynu) a uistite sa, že
nastavenie plynu tohto spotrebi a zodpovedá týmto
podmienkam. Ak sa nastavenia spotrebi a musia zmeni ,
postupujte pod a návodu v asti „Plynová prípojka
a prestavenie na iný druh plynu“.

Tento spotrebi  nie je pripojený k odvodu spalín. Musí sa
pripoji  a uvies  do prevádzky v súlade s podmienkami

inštalácie. Spotrebi  nepripájajte k odsávaniu spalín. 
Dodržiavajte všetky predpisy týkajúce sa ventilácie.

Pripojenie sa musí zabezpe i  pevnou, t. j. nepohyblivou
prípojkou (plynové vedenie) alebo bezpe nostnou hadicou.

Ak sa použije bezpe nostná hadica, bezpodmiene ne dbajte
na to, aby sa hadica alebo nestla ila. Hadica sa
nesmie dosta  do kontaktu s horúcimi povrchmi.

Plynové vedenie (plynová rúra alebo bezpe nostná hadica)
sa môže pripoji  na pravej alebo avej strane spotrebi a.
Prípojka musí ma  k dispozícii ahko prístupné uzatváracie
zariadenie.

Poruchy inštalácie plynu/zápach
Ak zacítite plynový zápach alebo poruchy inštalácie plynu, 
musíte

okamžite zatvori  prívod plynu, príp. ventil plynovej bomby

okamžite zahasi  ohe  a cigarety

vypnú  elektrické prístroje - aj lampy

otvori  okno a miestnos  dobre vyvetra

zavola  zákaznícky servis alebo plynárenský podnik
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Presúvanie spotrebi a držaním za plynové 
vedenie alebo držadlo na dvierkach
Spotrebi  nepresúvajte ahaním za plynové vedenie. Plynové 
vedenie by sa mohlo poškodi . Nebezpe enstvo unikania plynu! 
Spotrebi  nepresúvajte tak, že ho budete drža  za rú ku 
dvierok. Závesy a rú ka dvierok by sa mohli poškodi .

Elektrické pripojenie
Pozor!

Inštaláciou spotrebi a poverte zákaznícky servis. Na
pripojenie je potrebná poistka 16 A. Spotrebi  je 
dimenzovaný na prevádzku na 220-240 V. 

Ak napätie elektrickej siete klesne pod 180 V, elektrický
zapa ovací systém nefunguje.

V prípade nesprávneho pripojenia spotrebi a zaniká pri
poškodení akýko vek nárok vyplývajúci zo záruky.

Ke  sa poškodí sie ový kábel, musí ho vymeni  výrobca, jeho
zákaznícky servis alebo iná kvalifikovaná osoba.

Pre zákaznícky servis

Pozor!
Spotrebi  musí by  pripojený pod a údajov na typovom štítku.

Spotrebi  pripojte len k elektrickej prípojke, ktorá zodpovedá
platným ustanoveniam. Zásuvka musí by  dobre prístupná,
aby sa spotrebi  v prípade potreby mohol odpoji  od
elektrickej siete.

Je potrebné zabezpe i  viacpólové odpájacie zariadenie.

Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble alebo viacnásobné
konektory.

Z bezpe nostných dôvodov sa smie spotrebi  pripoji  len
k uzemnenej prípojke. Ak prípojka s ochranným vodi om
nezodpovedá predpisom, potom nie je zaru ená ochrana
proti elektrickým nebezpe enstvám.

Na pripojenie spotrebi a je potrebný kábel typu H 05 W-F
alebo rovnocenný kábel.

Sporák nainštalujte vodorovne
Položte sporák priamo na podlahu.

1. Zásuvku v podstavci vytiahnite a vyberte.
Vnútri na podstavci sú vpredu a vzadu nastavovacie noži ky.

2. Nastavovacie noži ky oto te k ú om na šes hrannú hlavu
skrutky vyššie alebo nižšie tak, aby bol sporák vo 
vodorovnej polohe (obrázok A).

3. Zásuvku v podstavci znova zasu te (obrázok B).

Upevnenie  stene
Aby sa sporák neprevrátil, musíte ho upevni  stene 
priloženým uholníkom. Venujte pozornos  montážnemu 
návodu na upevnenie spotrebi a  stene. 

Inštalácia spotrebi a

Spotrebi  sa musí umiestni  priamo na podlahu kuchyne
pod a uvedených rozmerov. Spotrebi  sa nesmie nainštalova
na iný predmet.

Vzdialenos  medzi hornou hranou sporáka a spodnou hranou
odsáva a pár musí zodpoveda  predpisom výrobcu
odsáva a pár.

Dbajte na to, aby sa spotrebi  po nainštalovaní už
nepresúval. Vzdialenos  medzi silným horákom alebo
horákom wok a okolitými elami nábytku, príp. stenou musí
by  minimálne 50 mm.

Potrebné prepravné opatrenia
Všetky pohyblivé asti v spotrebi i a na spotrebi i upevnite 
ahko odstránite nou lepiacou páskou. Všetko príslušenstvo 
(napr. plech na pe enie) s tenkou lepenkou na hranách 
zasu te do príslušných priehradiek, aby sa zabránilo 
poškodeniu spotrebi a. Vložte lepenku alebo podobný materiál 
medzi prednú a zadnú stranu, aby sa zabránilo nárazom na 
vnútornú stranu skla dvierok. Upevnite dvierka a príp. horný kryt 
lepiacou páskou na bokoch spotrebi a.

Odložte si originálny obal spotrebi a. Spotrebi  prepravujte len 
v originálnom obale. Všimnite si prepravnú šípku na obale.

Ak už nemáte k dispozícii originálny obal
potrebi  zaba te do ochranného obalu, aby bola 

zabezpe ená dostato ná ochrana pred prípadnými 
prepravnými poškodeniami.

Spotrebi  prenášajte vo vzpriamenej polohe. Nedržte spotrebi  
za rú ku dvierok alebo za prípojky na zadnej strane, pretože by 
sa mohli poškodi . Na spotrebi  nedávajte ažké predmety. 
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Váš nový sporák
Tu sa oboznámite so svojím novým sporákom. Vysvetlíme 
vám funkcie ovládacieho panelu, varné  a jednotlivé 

ovládacie prvky. Nájdete tu informácie o priestore
 a príslušenstve.

Všeobecne
Vyhotovenie závisí od konkrétneho typu spotrebi a. Varná 

Tu získate preh ad o ovládacom paneli. Vyhotovenie závisí od 
konkrétneho typu spotrebi a.

Vysvetlivky

1* Krycia doska**

2* Vystupovanie pary

Pozor!
Ke  je rúra na pe enie v prevádzke, na tomto mies-
te vychádza para

3 **

4 Ovládací panel**

5* Chladiaci ventilátor

6 Dvierka rúry na pe enie**

7* Soklová zásuvka**

* Volite ne (k dispozícii na niektorých spotrebi och)
** V závislosti od typu spotrebi a sú v niektorých detailoch 

možné odchýlky.

Vysvetlivky

1 Normálny horák

2 Normálny horák

3 Silný horák

4 Úsporný horák
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Ovládací panel
Drobné odchýlky sú možné v závislosti od typu spotrebi a.

Voli  funkcií
Voli om funkcií nastavte druh ohrevu.

Ke  sa nastaví druh ohrevu, osvetlenie rúry sa zapne.

Voli  teploty
Pomocou voli a teploty môžete nastavi  teplotu alebo stupe  
grilovania.

Ke  sa rúra na pe enie rozohrieva, na ukazovateli svieti symbol 
teploty . Ke  sa rozohrievanie preruší, symbol zhasne. 
Pri niektorých nastaveniach nesvieti.

Spína e varných zón
Pomocou štyroch spína ov varných zón môžete nastavi  
ohrievací výkon jednotlivých varných zón.

Na konci rozsahu nastavenia je doraz. alej neotá ajte.

Tla idlá a 
Pomocou tla idiel nastavíte rôzne prídavné funkcie. Na displeji 
môžete od íta  nastavené hodnoty.

Pod a zátvoriek [ ] okolo príslušného symbolu vidíte, ktorá 
asová funkcia je na displeji v popredí. Výnimka:  

svieti symbol  len vtedy, ke  vykonávate zmeny.

Tla idlá
Pod jednotlivými tla idlami sú umiestnené senzory. Nemusia sa 
silno stla i . Len sa dotknite príslušného symbolu. 

V priestor  sa nachádza osvetlenie rúry na pe enie. 
Chladiaci ventilátor chráni rúru na pe enie pred prehriatím.

Osvetlenie rúry
Po as prevádzky svieti osvetlenie vo varnom priestore.

V polohe voli a funkcií  môžete osvetlenie zapnú  aj vtedy, 
ke  je rúra vypnutá.

Chladiaci ventilátor
Chladiaci ventilátor sa zapína a vypína pod a potreby. 
Teplý vzduch uniká dvierkami.

Aby priestor  po pe ení rýchlejšie vychladol, 
chladiaci ventilátor ešte ur itý as beží.

Pozor!
Nezakrývajte vetracie štrbiny. Inak hrozí prehriatie rúry na 
pe enie.

Po Použitie

Poloha na nule Rúra na pe enie je vypnutá.

3D horúci vzduch* Na kolá e a pe ivo. Možné je 
pe enie na troch úrovniach. Venti-
látor na zadnej stene rúry rovno-
merne rozhá a teplo v rúre na 
pe enie.

Horný/dolný ohrev* Na kolá e, nákypy a chudé kúsky 
mäsa, napr. te acieho alebo diviny, 
na jednej úrovni. Teplo prichádza 
rovnomerne zhora a zdola.

Stupe Rýchla príprava mrazených výrob-
kov bez predhrievania, napr. pizza, 
zemiakové hranol eky alebo 
pe ivo z lístkového cesta. Teplo 
prichádza zdola a z ventilátora na 
zadnej stene rúry.

Grilovanie 
s cirkuláciou vzduchu

Pe enie mäsa, hydiny a rýb. 
Vyhrievacie teleso grilu a ventilátor 
sa striedavo zapínajú a vypínajú. 
Ventilátor rovnomerne rozvádza 
teplo grilu okolo jedla.

Na grilovanie steakov, klobás, 
toastov a rýb. Rozohreje sa celá 
plocha pod vyhrievacím telesom 
grilu.

Grilovanie malých množstiev stea-
kov, párkov, toastov a rýb. Rozo-
hreje sa vnútorná as  
vyhrievacieho telesa grilu.

Dolný ohrev Zaváranie, pe enie a zapekanie. 
Teplo prichádza zdola.

Rozmrazovanie Rozmrazovanie napr. mäsa, 
hydiny, chleba a kolá ov. Ventilá-
tor rovnomerne rozvádza teplo 
okolo jedla.

Osvetlenie Zapnutie osvetlenia rúry

* Druh ohrevu, pre ktorý je ur ená trieda energetickej ú innosti
pod a normy EN60350.

Po Funkcia

Poloha na nule Rúra nehreje.

50-270 Rozsah teplôt Teplotné údaje v  °C.

1, 2, 3 Stupne grilovania Stupne grilovania pre gril, 
malá  a ve ká  plocha.

Stupe  1 = slabo

Stupe  2 = stredne silno

Stupe  3 = silno

Nastaveni Funkcia/plynový sporák

Poloha na nule Sporák je vypnutý.

Zapa ovacia poloha Zapa ovacia poloha

 Oblas  nastavenia Ve ký plame  = najsilnejšie nastave-
nie 
Úsporný horák = najmenšie nastave-
nie

Tla idlo Použitie

Mimoriadne rýchle rozohriatie rúry.

asové funkcie Výber  , 
 , asu 

  a  .

Detská poistka Zablokovanie a odblokovanie funk-
cií rúry.

Mínus

Plus

Zníženie nastavených hodnôt.

Zvýšenie nastavených hodnôt.
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Vaše príslušenstvo
Vaše dodané príslušenstvo je vhodné na prípravu mnohých 
jedál. Dbajte na to, aby ste príslušenstvo vždy správne 
zasunuli do priestoru .

Aby sa niektoré jedlá vydarili ešte lepšie alebo aby 
zaobchádzanie s vašou rúrou bolo ešte 
komfortnejšie, k dispozícii je výber osobitného 
príslušenstva.

Zasunutie príslušenstva
Príslušenstvo môžete zasúva  do varného priestoru v 5 rôznych 
výškach. Zasu te ho vždy až na doraz, aby sa nedotýkalo skla 
dvierok.

Príslušenstvo sa môže vytiahnu  približne až do polovice, kým 
zapadne. Jedlá sa tak dajú ahko vybra .

Pri zasúvaní do priestoru dbajte na to, aby zárez 
na príslušenstve bol vždy vzadu. Len tak zapadne.

Upozornenie: Ke  sa príslušenstvo rozhorú i, môže sa 
zdeformova . Ke  znova vychladne, deformácia zmizne. Nemá 
to žiaden vplyv na funkciu.

Plech na pe enie držte vždy na obidvoch stranách pevne 
obidvomi rukami a zasu te ho paralelne do rámu. Pri 
zasúvaní dávajte pozor, aby sa plech nepohyboval doprava 
alebo do ava. Iná  by sa dal plech len ažko zasunú . 
Smaltované plochy by sa mohli poškodi .

Príslušenstvo si môžete dokúpi  v zákazníckom servise, 
v špecializovaných predajniach alebo prostredníctvom 
internetu. Prosím, uve te íslo HEZ.

príslušenstvo
príslušenstvo si môžete kúpi  v zákazníckom servise 

alebo v špecializovaných predajniach. V našich brožúrach  
nájdete rôzne výrobky vhodné pre vašu rúru. 
a možnosti objednania  príslušenstva je 
v rôznych krajinách rozdielna. Informácie o tom nájdete 
v predajných podkladoch.

Nie každé  príslušenstvo sa hodí ku každému 
spotrebi u. Uve te pri kúpe vždy presné ozna enie 
( íslo výrobku – E-Nr.) vášho spotrebi a.

Rošt 
Na nádoby, kolá ové formy, pe ené 
mäso, grilované jedlá a hlboko 
zmrazené jedlá.

Rošt zasu te otvorenou 
stranou k dvierkam rúry 
a ohnutím  .

Smaltovaný plech na pe enie 
Na kolá e a suché pe ivo.

Plech na pe enie zasu te zošikme-
ním k dvierkam rúry.

Univerzálny peká  
Na prípravu š avnatých kolá ov, 
pe iva, hlboko zmrazených jedál 
a ve kých kusov mäsa. Pri grilovaní 
priamo na rošte možno peká  pou-
žíva  aj ako záchytnú nádobu na tuk.

Univerzálny peká  zasu te 
zošikmením kdvierkam rúry.

 príslušenstvo íslo HEZ Funkcia

Plech na pizzu HEZ317000 Hodí sa zvláš  na pizzu, hlboko zmrazené jedlá a okrúhle torty. 
Plech na pizzu môžete použi  namiesto univerzálneho peká a. 
Plech zasu te nad rošt a ria te sa údajmi uvedenými 
v tabu kách.

HEZ324000 Na pe enie. Grilovací rošt položte vždy na univerzálny peká . 
Kvapkajúci tuk alebo š ava z mäsa sa zachytia.

HEZ325000 Používa sa pri grilovaní namiesto grilovacieho roštu alebo ako 
ochrana proti striekaniu, aby sa rúra na pe enie chránila pred 
silným zne istením. Grilovací plech používajte len 
s univerzálnym peká om.

Grilovanie na grilovacom plechu: Používajte len vo výškach 
zasunutia 1, 2 a 3.

Grilovací plech ako ochrana: Univerzálny peká  spolu 
s grilovacím plechom zasu te pod rošt.

Lávový kame HEZ327000 Lávový kame  sa vynikajúco hodí na prípravu domáceho 
chleba, žemlí a pizze, ktoré majú pri pe ení získa  chrumkavý 
spodok. Lávový kame  sa vždy musí predhria  na odporú anú 
teplotu.

Smaltovaný plech na pe enie HEZ331003 Na kolá e a suché pe ivo.

Plech na pe enie zasu te do rúry skosenou stranou 
k dvierkam.
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Výrobky, ktoré možno zakúpi  v zákazníckom 
servise
Pre vaše spotrebi e si môžete v zákazníckom servise  
špecializovanej predajni 

dokúpi  vhodné ošetrovacie a istiace prostriedky alebo iné 
príslušenstvo. Uve te pritom príslušné íslo tovaru.

Smaltovaný plech na pe enie s nepri navým 
povrchom

HEZ331011 Kolá e a suché pe ivo sa dá dobre rozloži  na plech. Plech 
na pe enie zasu te do rúry skosenou stranou k dvierkam.

Univerzálny peká HEZ332003 Na prípravu š avnatých kolá ov, pe iva, hlboko zmrazených 
jedál a ve kých kusov mäsa. Môže sa použi  aj pod roštom 
na zachytenie tuku alebo š avy z mäsa.

Univerzálny peká  zasúvajte do rúry skosenou stranou 
k dvierkam.

Univerzálny peká  s nepri navým povrchom HEZ332011 Š avnaté kolá e, pe ivo, hlboko zmrazené jedlá a ve ké kusy 
mäsa sa dajú dobre rozloži  na univerzálnom peká i. Univer-
zálny peká  zasúvajte do rúry skosenou stranou k dvierkam.

Pokrievka na profesionálnu panvicu HEZ333001 Pokrievka zmení profesionálnu panvicu na profesionálny 
peká .

Profesionálna panvica s vkladacím roštom HEZ333003 Zvláš  je vhodná na prípravu ve kých množstiev.

HEZ338352 Pomocou  vo výške 1, 2 a 3 môžete 
príslušen-stvo vytiahnu  viac dopredu bez toho, že by sa prevrhlo.

nie je vhodn pre 
spotrebi e s oto ným raž om.

 
s aretovacou funkciou HEZ338357

Pomocou  vo výške 1, 2 a 3 môžete 
príslušenstvo kompletne vytiahnu  bez toho, že by sa prevrá-
tilo. Vy ahovacie ko ajni ky zapadnú. takže plechy na 
pe enie sa dajú pohodlne vloži .

s aretovacou funkciou nie je 
vhodn  pre spotrebi e s oto ným raž om.

Rošt HEZ334000 Na nádoby, kolá ové formy, pe ené mäso, grilované jedlá 
a hlboko zmrazené jedlá.

Sklenený peká HEZ915001 Sklenený peká  je vhodný na prípravu dusených jedál 
a nákypov. Zvláš  vhodný pre programy a automatické pe e-
nie.

 príslušenstvo íslo HEZ Funkcia

Ošetrovacie utierky na plochy z uš achtilej 
ocele

íslo tovaru 311134 Znižujú tvorbu usadenín ne istôt. Impregnáciou špeciálnym 
olejom sa optimálne udržiava povrch spotrebi ov z uš achtilej 
ocele.

istiaci gél na rúru a gril íslo tovaru 463582 Na istenie varného priestoru. Gél je bez zápachu.

Utierka z mikrovlákna s voštinovou štruk-
túrou

íslo tovaru 460770 Osobitne vhodná na istenie citlivých povrchov, ako 
napr. sklo, sklokeramika, uš achtilá oce  alebo hliník. Utierka 
z mikrovlákna odstra uje v jednom kroku vodné a mastné 
ne istoty.

Poistka na dvierka íslo tovaru 612594 Aby deti nemohli otvori  dvierka rúry. Poistka sa priskrutkuje 
rôzne v závislosti od dvierok spotrebi a. Venujte pozornos  
návodu, ktorý je priložený k poistke dvierok.

 p
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Pred prvým použitím
Tu sa dozviete, o musíte urobi , za nete prvý 
raz pripravova  jedlo vo vašej rúre na pe enie. Predtým si 
pre ítajte kapitolu Bezpe nostné pokyny.

Naprogramovanie asu
Po pripojení bliká v indika nom poli symbol  a štyri nuly. 
Nastavte as.

1. Stla te tla idlo .
V indika nom poli sa zobrazí as : .

2. as nastavte tla idlom  alebo .

Po nieko kých sekundách sa nastavený as zobrazí.

Predhriatie rúry na pe enie
Aby sa odstránila vô a novoty, uzavretú a prázdnu rúru na 
pe enie rozohrejte. Ideálna je jedna hodina horného/dolného 
ohrevu  pri teplote 240 °C. Dajte pozor, aby sa v priestore

 nenachádzali zvyšky obalu.

Kuchy u vetrajte dovtedy, kým sa rúra na pe enie rozohrieva.

1. Voli om funkcií nastavte horný/dolný ohrev .

2. Voli om teploty nastavte 240 °C.

Po jednej hodine sa rúra na pe enie vypne. Voli  funkcií oto te 
na nulu.

istenie príslušenstva
 ako prvýkrát za nete príslušenstvo používa , 

dôkladne ho vy istite horúcim umývacím roztokom a mäkkou 
utierkou.

Nastavenie 
V je  štyrmi plynovými horákmi. 
Tu sa môžete do íta , ako zapálite plynový horák a nastavíte 
ve kos  plame a.

istenie  a krytu horáka
Kryt (1) a  horáka (2) vy istite vodou a umývacím 
prostriedkom. Jednotlivé asti starostlivo vysušte.

 horáka a kryt znova nasa te na misku horáka (5). 
Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu zapa ova a (3) 
a ochranného kolíka plame a (4).

Dýza (6) musí by  suchá a istá. Kryt horáka vždy nasa
te  presne na  horáka.

Zapálenie plynového horáka
Kryt horáka vždy nasa te presne na  horáka. Otvory 
na  horáka musia by  vždy vo né. Všetky asti musia 
by  suché.

1. Otvorte horný kryt sporáka. Ke  je sporák v prevádzke, musí
by  horný kryt otvorený.

2. Oto te spína  požadovanej varnej zóny do ava do
zapa ovacej polohy . Zapa ovanie sa za ne.

3. Stla te spína  varnej zóny a podržte ho stla ený 1-3
sekundy. Plyn za ne prúdi  von a plynový horák sa zapne.

Zapa ovacia poistka je aktívna. Ak plame  horáka zhasne, 
prívod plynu sa automaticky preruší zapa ovacou poistkou.

4. Nastavte požadovanú ve kos  plame a. Medzi nastavením
vyp.  a nastavením  nie je plame  stabilný. Zvo te preto 
nastavenie medzi  ve kým a  malým plame om.

5. Ak plame  znova zhasne, zopakujte postup od kroku 2.

6. Ke  chcete proces varenia ukon i , oto te spína  varnej zóny
doprava do polohy  vypnutia.

Spína  varnej zóny by sa v zapa ovacej polohe nemal aktivova  
dlhšie ako 15 sekúnd. Ke  sa horák po 15 sekundách 
nezapáli, po kajte aspo  minútu. Potom postup zopakujte.

Pozor!
Ak po vypnutí oto íte spína  varnej zóny na ešte horúcom 
sporáku, za ne vystupova  plyn. Ke  spína  varnej zóny 
neoto íte do zapa ovacej polohy , prívod plynu sa po 
60 sekundách preruší.

Plynový horák sa nezapáli
Ak je výpadok prúdu alebo sú vlhké zapa ovacie svie ky, 
plynové horáky môžete zapáli  zapa ova om plynu alebo 
zápalkou.
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Tabu ka varenie
Vyberte pre každú varnú zónu správnu ve kos  nádoby. 
Priemer dna hrnca alebo panvice by sa mal zhodova  
s ve kos ou varnej zóny.

asy varenia závisia od druhu, hmotnosti a kvality jedál. Preto 
sú možné odchýlky. Optimálny as varenia posúdite najlepšie 
sami.
Na varenie použite pod a možnosti málo vody, aby v zelenine 
zostali zachované vitamíny a minerálne látky. Zvo te krátke asy 
varenia, aby zelenina ostala pevná a aby zostala bohatá na 
výživné látky.

Vhodné nádoby

Nasledujúce rady vám umožnia šetri  energiu a vyhnú  sa 
poškodeniu varných nádob:

Príklad Jedlo Varná zóna Stupe  varenia

Rozpúš anie okoláda, maslo, margarín Úsporný horák Bez plame a

hrievanie Vývar, konzervovaná zelenina Normálny horák

Elektrická varná plat a**

Bez plame a

1-2

hrievanie 
a udržiavanie tepla

Polievky Úsporný horák

Elektrická varná plat a**

Bez plame a

1-2

Varenie v pare* Ryby Normálny horák

Elektrická varná plat a**

Medzi ve kým a malým plame om

3-4

Dusenie* Zemiaky a ostatná zelenina, 
mäso

Normálny horák

Elektrická varná plat a**

Medzi ve kým a malým plame om

3-4

Varenie* Ryža, zelenina, mäsové jedlá (s 
omá kou)

Normálny horák

Elektrická varná plat a**

Ve ká výška plame a

5-6

Šišky, zemiaky, rezne, 
r  ty inky

Silný horák**
Horák wok**

Medzi ve kým a malým plame om

* Ke  použijete hrniec s pokrievkou, hne  ako za ne vrie , plame  stlmte.

** Volite n . K dispozícii pri niektorých spotrebi och v závislosti od typu spotrebi a. (Na pe enie na horáku wok odporú ame 
použi  panvicu wok.)

Horáky/elektrický 
varný panel**

Minimálny prie-
mer nádoby

Maximálny priemer 
nádoby

Elektrická varná 
plat a*

14,5 cm 14,5 cm

Horák wok** 3,6 kW 24 cm 28 cm

Úsporný horák 3 kW 24 cm 28 cm

Normálny horák 1,7 
kW

18 cm 24 cm

Úsporný horák 1 kW 12 cm 18 cm

* Volite ná možnos  (pre modely s elektrickým varným pane-
lom)

* Volite ná možnos  (pre modely s horákom wok)

Pre každý horák používajte 
nádoby primeraných rozmerov.

Nepoužívajte malé nádoby na 
ve kých horákoch. Plame  
nesmie siaha  na bo né steny 
nádoby.
Nepoužívajte zdeformované 
nádoby, ktoré sú na vari i 
vratké, mohli by sa prevrhnú .

Používajte iba nádoby 
s pevným a rovným dnom.

Nevarte bez pokrievky alebo 
s poodsunutou pokrievkou. 
Zbyto ne dochádza 
k iasto nej strate energie.

Riad položte vždy do stredu na 
horák, iná  by sa mohol 
prevráti .

Nádoby umiest ujte na 
mriežky, nikdy nie priamo na 
horáky.

Pred použitím sa uistite, že 
mriežky horákov sú správne 
umiestnené a vie ka správne 
nasadené na horákoch.
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Nastavenie rúry na pe enie
Existuje viacero spôsobov nastavenia rúry na pe enie. 
V nasledujúcich krokoch je opísané, ako nastavi  druh ohrevu 
a teplotu i stupe  grilovania. Na rúre na pe enie možno 
naprogramova  as prípravy a as ukon enia každého jedla. 
Pre alšie informácie si pre ítajte kapitolu Nastavenie funkcií 
asu.

Upozornenie: Predtým, ako vložíte pokrm do rúry na pe enie, 
odporú ame rúru vždy predhria . Zabránite tým nadmernému 
zrážaniu pary na skle rúry.

Druh ohrevu a teplota
Príklad na obrázku: horný/dolný ohrev pri teplote 190 °C .

1. Voli om funkcií nastavte druh ohrevu.

2. Voli om teploty nastavíte teplotu alebo stupe  grilovania.

Rúra .

Vypnutie rúry
Voli  funkcií oto te doprava na nulu.

Zmena 
Druh ohrevu, teplotu a stupe  grilovania možno kedyko vek 
zmeni  príslušným voli om.

V aka rýc  dosiahne vaša rúra na 
pe enie nastavenú rýchlos  mimoriadne rýchlo.

Rýchl  používajte pri teplotách nad 100 ºC. 
Vhodné sú nasledovné druhy ohrevu:

3D horúci vzduch 

Horný/dolný ohrev 

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pe enia, vložte jedlo 
do varného priestoru až vtedy, ke  sa  ukon í.

1. Vyberte požadovaný druh ohrevu a teplotu.

2. Krátko stla te tla idlo .

V indika nom poli sa rozsvieti symbol . 
Rúra na pe enie za ne hria .

Zaznie zvukový signál. Symbol  zmizne z displeja. 
Vložte pokrm do rúry.

Stla te tla idlo . Symbol  zmizne z displeja.

S nádobami na varnom paneli 
manipulujte opatrne.
Vyhnite sa pre ažovaniu 
varného panela, nevystavujte 
jeho povrch nárazom.

Nepoužívajte dva horáky i 
platni ky na ohrev jednej 
nádoby.
Nepoužívajte plechy na 
pe enie, kameninové nádoby 
a pod. na dlhotrvajúci ohrev 
na plný výkon.
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Táto rúra na pe enie je vybavená nieko kými funkciami asu. 
Tla idlom  sa aktivuje menu a prepínajú sa funkcie. Symboly 
asu zostávajú rozsvietené, kým sa vykonávajú nastavenia. 

Zátvorky  [ ] poukazujú na práve zvolenú funkciu asu. 
Pomocou tla idiel alebo  je možné priamo upravi  už 
nastavenú funkciu asu vždy, ke  sa symbol asu nachádza 
v zátvorkách [ ].

Chod  nezávisí od chodu rúry na pe enie.  je 
vybavený vlastným signálom. Takto je možné i , i 
uplynul as nastavený na alebo nastalo automatické 
vypnutie rúry na pe enie ( ).

1. Stla te tla idlo .
Na displeji sa rozsvietia symboly  a zátvorky
sa objavia pri .

2. Pomocou tla idiel  alebo  nastavte as na .
Navrhovaná hodnota tla idla = 10 minút
Navrhovaná hodnota tla idla = 5 minút

Po nieko kých sekundách sa objaví nastavený as. Za ína 
plynú  as nastavený na . Na displeji sa rozsvieti 
symbol [ ] a zobrazí sa priebeh asu nastaveného na 

. Zvyšné symboly asu sa vypnú.

Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí : . 
 vypnite stla ením tla idla .

as  pomocou tla idiel  alebo . 
Po nieko kých sekundách sa objaví upravený as.

Nastavte as asomeru na :  pomocou tla idla . 
Po nieko kých sekundách sa objaví upravený as. 

asomer sa vypne.

V prípade, že je nastavených viacero funkcií asu, na displeji sa 
rozsvietia príslušné symboly. Symbol aktuálnej funkcie asu sa 
nachádza medzi zátvorkami.

Ak chcete zisti  zvolený as na  ,  
, as ukon enia  alebo aktuálny as , stlá ajte 

opakovane tla idlo , kým zátvorky nebudú ozna ova  
požadovaný symbol. Príslušná hodnota sa na nieko ko sekúnd 
zobrazí na displeji.

Rúra na pe enie umož uje nastavi   Po 
uplynutí asu varenia sa rúra na pe enie automaticky vypne. 
V aka tomu nie je potrebné prerušova  iné aktivity z dôvodu 
potreby vypnutia rúry alebo prekro enia potrebného asu 
varenia z nepozornosti.

Pozrite obrázok: je 45 minút.

1. Pomocou ovláda a funkcií vyberte druh ohrevu.

2. Pomocou voli a teploty vyberte teplotu alebo stupe
grilovania.

3. Nieko kokrát stla te tla idlo .
Na displeji sa zobrazí : . Rozsvietia sa symboly asu,
zátvorky sa objavia pri .

4. Pomocou tla idiel  alebo  upravte d žku trvania asu
varenia.
Navrhovaná hodnota tla idla  = 30 minút
Navrhovaná hodnota tla idla  = 10 minút

Po nieko kých sekundách sa rúra na enie zapne. Na 
displeji sa zobrazí priebeh asu nastaveného na  
a rozsvieti sa symbol [ ]. Zvyšné symboly asu sa vypnú.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pe enie prestane hria . Na 
displeji sa zobrazí : . Stla te tla idlo . Pomocou 
tla idiel  alebo  nastavte . Alebo 
stla te dvakrát tla idlo  a ovláda  funkcií nastavte na nulu. 
Rúra na pe enie je vypnutá.

Pomocou tla idiel  alebo  upravte  Po 
nieko kých sekundách sa objaví upravený as. Ak je  
nastavený, najprv stla te tla idlo .

Nastavte  na :  pomocou tla idla . 
Po nieko kých sekundách sa objaví upravený as. as je 
zrušený. Ak je nastavený, najprv stla te tla idlo .

V prípade, že je nastavených viacero funkcií asu, na displeji sa 
rozsvietia príslušné symboly. Symbol aktuálnej funkcie asu sa 
nachádza medzi zátvorkami.

Ak chcete zisti  zvolený as na  ,   
, as ukon enia   alebo  , stlá ajte 

opakovane tla idlo , kým zátvorky nebudú ozna ova  
požadovaný symbol. Príslušná hodnota sa na nieko ko 
sekúnd zobrazí na displeji.
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Na rúre je možné nastavi  as ukon enia varenia jednotlivých 
pokrmov. Rúra sa automaticky zapne a vypne sa v požadovaný 
as. Napr. pokrm môžete vloži  do rúry ráno a nastavi  rúru tak, 

aby bol hotový na obed.

Uistite sa, že sa potraviny nachádzajúce sa dlhší as 
v rúre  nepokazia.

Pozrite obrázok: je 10:30 h, as varenia je 45 minút a rúra sa 
má vypnú  o 12:30 h.

1. Nastavte 

2. Nastavte voli  teploty.

3. Nieko kokrát stla te tla idlo .

4. Pomocou tla idiel  alebo  upravte d žku trvania asu
varenia.

5. Stla te tla idlo .
Zátvorky sa objavia pri . Zobrazí sa as ukon enia prípravy
pokrmu.

6. Posu te as ukon enia pomocou tla idiel  alebo .

Po nieko kých sekundách sa zobrazí nastavený as a rúra 
zostáva v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí as 
ukon enia prípravy pokrmu a symbol  sa zobrazí 
v zátvorkách. Symboly  a  sú vypnuté. Pri zapnutí rúry 
na pe enie sa zobraz a symbol  sa 
zobrazí v zátvorkách. Symbol  sa vypne.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pe enie prestane hria . Na 
displeji sa zobrazí : . Stla te tla idlo . Pomocou 
tla idiel  alebo  nastavte nový as varenia. Alebo stla te 
dvakrát tla idlo  a ovláda  funkcií nastavte na nulu. Rúra na 
pe enie je vypnutá.

Zme te as ukon enia pomocou tla idiel  alebo . Po 
nieko kých sekundách sa objaví upravený as. Ak je 
naprogramovaný , najprv stla te dvakrát tla idlo . 

, pokia  už as varenia za al 
ubieha . Výsledok varenia by mohol by  iný.

Nastavte as  na hodnotu aktuálneho 
asu pomocou tla idla . Po nieko kých sekundách sa objaví 

upravený as. Rúra sa zapne. Ak je naprogramovaný , 
najprv stla te dvakrát tla idlo .

V prípade, že je nastavených viacero funkcií asu, na displeji sa 
rozsvietia príslušné symboly. Symbol aktuálnej funkcie asu sa 
nachádza medzi zátvorkami.

Ak chcete zisti  zvolený as na  , d žku 
 , as ukon enia   alebo  , 

stlá ajte opakovane tla idlo , kým zátvorky nebudú 
ozna ova  požadovaný symbol. Príslušná hodnota sa na 
nieko ko sekúnd zobrazí na displeji.

Po pripojení alebo po výpadku prúdu bliká v indika nom 
poli symbol  a štyri nuly. Nastavte .

1. Stla te tla idlo .
V indika nom poli sa zobrazí as : .

2. as nastavte tla idlom  alebo .
Po nieko kých sekundách sa nastavený as zobrazí.

Predtým nesmie by  nastavená žiadna iná funkcia asu.

1. Stla te štyrikrát tla idlo .
Na displeji sa rozsvietia symboly asu, zátvorky sa objavia
pri .

2. Zme te as pomocou tla idiel  alebo .

Naprogramovaný as sa zobrazí po nieko kých sekundách.

Zobrazenie asu môžete zruši . Podrobnosti o tom si 
pre ítajte v kapitole Zmena základných nastavení .

Detská poistka
Rúra na pe enie je vybavená detskou poistkou, aby ju deti 
nemohli nedopatrením zapnú .

Rúra na pe enie nereaguje na žiadne nastavenie.  je 
možné nastavi  aj pri aktívnej detskej poistke.

Ak je nastavený druh ohrevu a teplota alebo stupe  grilovania, 
detská poistka preruší ohrev.

Aktivácia detskej poistky 
Predtým nesmie by  nastavený žiadny as trvania varenia ani 
as ukon enia prípravy pokrmu.

Stla te tla idlo  asi na štyri sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol . Detská poistka je aktivovaná.

Deaktivácia detskej poistky 
Stla te tla idlo  asi na štyri sekundy.

Symbol  na displeji sa vypne. Detská poistka je 
deaktivovaná.
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Zmena základného nastavenia
Na tejto rúre na pe enie sú k dispozícii rôzne základné 
nastavenia. Tieto nastavenia môžu by  prispôsobené 
individuálnym potrebám používate a.

Predtým nesmie by  nastavená žiadna iná funkcia asu.

1. Stlá ajte tla idlo približne 4 sekundy.
Na displeji sa zobrazí aktuálne základné nastavenie pre as,
napr.  pre vo bu .

2. Zme te základné nastavenie pomocou tla idiel  alebo .

3. Potvr te tla idlom .
Na displeji sa zobrazia nasledujúce základné nastavenia.
Pomocou tla idla  možno prechádza  jednotlivými
stup ami a pomocou tla idiel  alebo  možno meni
nastavenie.

4.  ukon enie stlá ajte tla idlo  približne 4 sekundy.

Všetky základné nastavenia boli použité.

Základné nastavenia sa môžu kedyko vek znova zmeni .

Údržba a istenie
Pri starostlivom ošetrovaní a istení zostanú váš arný panel 
a rúra na pe enie dlho pekné a funk né. Tu vám vysvetlíme, 
ako správne ošetrova  a isti  váš spotrebi .

Upozornenia
Malé farebné odchýlky na prednej asti rúry sú spôsobené
rôznos ou materiálov, ako je sklo, plast alebo kov.

Tiene na skle dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, sú svetelné
odrazy osvetlenia rúry.

Smalt sa pri ve mi vysokých teplotách pripáli. Preto môžu
vzniknú  isté farebné odchýlky. Je to normálne a nemá to
nijaký vplyv na funk nos . Hrany tenkých plechov nemožno
dôkladne pokry  smaltom. Preto môžu by  drsné. Ochrana
proti korózii tým nie je ovplyvnená.

istiace prostriedky
Aby ste rozli né povrchy nepoškodili použitím nesprávneho 
istiaceho prostriedku, dodržiavajte nasledovné údaje.

neriedené umývacie prostriedky alebo umývacie
prostriedky do umýva ky riadu,

abrazívne špongie,

agresívne istiace prostriedky, ako je isti  na rúry alebo
odstra ova  škv n,

vysokotlakové alebo parné isti e.

Jednotlivé asti neumývajte v umýva ke riadu.

isten  rúry nepoužívajte
ostré alebo abrazívne istiace prostriedky,

istiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,

abrazívne špongie,

vysokotlakové alebo parné isti e.

Jednotlivé asti neumývajte v umýva ke riadu.

Pred prvým použitím novú špongiu riadne 

Základné nastaveni Vo ba Vo ba Vo ba 

Ukazovate  asu vždy* len pri stla-
ení 

tla idla 

-

D žka trvania sig-
nálu po uplynutí 

alebo asu 

cca 10 s cca 2 min* cca 5 min

asové oneskorenie, 
než dôjde k použitiu 
zvoleného nastave-
nia

cca 2 s cca 5 s cca 10 s

*

istiace prostriedky

Plochy 
z nehrdzavejúcej 
ocele*

(pod a typu spotre-
bi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou a potom osušte 
mäkkou utierkou. Plochy 
z nehrdzavejúcej ocele utierajte vždy 
paralelne s prirodzenou textúrou. 
V opa nom prípade sa môže povrch 
poškriaba . Vždy hne  odstrá te vápe-
naté, tukové, škrobové škvrny a škvrny 
od bielka. Pod takýmito škvrnami môže 
kov za a  korodova .

V zákazníckom servise alebo špecializo-
vanej predajni možno zakúpi  špeciálne 
ošetrovacie prostriedky na horúce 
povrchy z nehrdzavejúcej ocele. Ošetro-
vací prostriedok naneste v tenkej vrstve 
mäkkou utierkou.

Smaltované, lako-
vané, plastové 
povrchy a povrchy 
so sie otla ou*

(pod a typu spotre-
bi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou a potom osušte 
mäkkou utierkou. Na istenie nepouží-
vajte istiaci prostriedok na sklo alebo 
škrabky na sklo.

Ovládací panel Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou a potom osušte 
mäkkou utierkou. Na istenie nepouží-
vajte istiaci prostriedok na sklo alebo 
škrabky na sklo.

Horný sklenený 
kryt*

(pod a typu spotre-
bi a)

istiaci prostriedok na sklo:  
Vy istite mäkkou handri kou.  
Horný sklenený kryt môžete pred iste-
ním odobra . Ria te sa kapitolou Horný 
sklenený kryt!

Oto né gombíky Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou a potom osušte 
mäkkou utierkou. 

* Volite ne (K dispozícii pre niektoré spotrebi e v závislosti od
typu spotrebi a.)
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Rám Horúci umývací roztok: 
Ne istite škrabkou na sklo, citrónom 
alebo octom.

Plynový varný panel 
a rám na položenie 
hrncov*

(pod a typu spotre-
bi a)

Horúci umývací roztok. 
Použite málo vody, nesmie sa dosta  cez 
dolnú as  horákov do vnútra spotrebi a. 
Vykypené potraviny a zvyšky potravín 
okamžite odstrá te. 
Rám na položenie hrncov môžete da  
dolu.

Rám na položenie hrncov z liatiny*: 
Neumývajte v umýva ke riadu.

Plynový horák*

(pod a typu spotre-
bi a)

Hlavu horáka a kryt odstrá te, vy istite 
horúcim umývacím roztokom.  
Neumývajte ho v umýva ke na riad. 
Otvory na výstup plynu musia by  vždy 
vo né.  
Zapa ovacie svie ky: Malá, mäkká kefka.  
Plynový horák funguje len vtedy, ke  sú 
zapa ovacie svie ky suché. Všetky asti 
dobre vysušte. Pri ich uložení naspä  na 
miesto dbajte na správne umiestnenie.  
Kryty horáka majú vrstvu ierneho 
smaltu. Postupom asu sa farba zmení. 
Nemá to žiaden vplyv na funkciu.

Elektrická varná 
zóna*

(pod a typu spotre-
bi a)

Abrazívne istiace prostriedky alebo is-
tiace špongie: 
Varnú dosku potom krátko rozohrejte, 
aby vyschla. Vlhké dosky asom hrdza-
vejú. Napokon naneste ošetrovací pro-
striedok.  
Vykypené potraviny a zvyšky potravín 
okamžite odstrá te.

*
(pod a typu 
spotrebi a)

Žlto až modro lesknúce sa sfarbenia na 
kruhu varnej dosky odstrá te ošetrova-
cím prostriedkom na oce .  
Nepoužívajte abrazívne alebo drsné pro-
striedky.

Sklokeramický 
varný panel*

(pod a typu spotre-
bi a)

Ošetrovanie: Ochranné a ošetrovacie 
prostriedky na sklokeramiku 

istenie: istiace prostriedky, ktoré sú 
vhodné na sklokeramiku.  
Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa 
ošetrovania a istenia uvedené na obale.

Škrabka na sklo na silné zne istenie: 
Odistite a istite len epe ou. Pozor, 
epe  je ve mi ostrá. Nebezpe enstvo 

poranenia. 
Po vy istení znova zaistite. Poškodené 
epele okamžite vyme te.

Plynový varný 
panel*

(pod a typu spotre-
bi a)

Ošetrovanie: Ochranné a ošetrovacie 
prostriedky na sklo 

istenie: istiace prostriedky na sklo.  
Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa 
ošetrovania a istenia uvedené na obale.

Škrabka na sklo na silné zne istenie: 
Odistite a istite len epe ou. Pozor, 
epe  je ve mi ostrá. Nebezpe enstvo 

poranenia. 
Po vy istení znova zaistite. Poškodené 
epele okamžite vyme te.

istiace prostriedky

* Volite ne (K dispozícii pre niektoré spotrebi e v závislosti od
typu spotrebi a.)

Sklo istiaci prostriedok na sklo: 
Vy istite mäkkou handri kou.  
Nepoužívajte škrabku na sklo.

Kvôli pohodlnejšiemu isteniu sa dajú 
dvierka odobra . Ria te sa uvedeným v 
kapitole Vyvesenie a zavesenie dvierok 
rúry !

Detská poistka*

(pod a typu spotre-
bi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou.

Ak je na dvierkach rúry umiestnená det-
ská poistka, pred istením sa musí 
odstráni . 

Pri silnom zne istení už detská poistka 
nefunguje správne.

Tesnenie 
Neodoberajte ho!

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou. Nepoužívajte abra-
zívne prostriedky.

Varná zóna Horúci umývací roztok alebo voda 
s octom: 
Vy istite handri kou. 

Pri silnejšom zne istení použite drôtenku 
z nehrdzavejúcej ocele alebo istiaci pro-
striedok na rúry.  
Používajte len na studený varný priestor.

Na samo istiace povrchy použite funk-
ciu samo istenia. Ria te sa uvedeným v 
kapitole Samo istenie ! 
Pozor! Na samo istiace plochy nikdy 
nepoužívajte isti  na sporáky.

Sklený kryt osvetle-
nia rúry

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou.

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou alebo kefkou.

Rám môžete pred istením vybra . 
Ria te sa pokynmi uvedenými 
v kapitole Vyvesenie a zavesenie rámu !
Teleskopický výsuv*

(pod a typu spotrebi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou alebo kefkou.

Neodstra ujte  tuk 
z vy ahovacích ko ajni iek, istite ich 
zasunuté. Nenamá ajte, neumývajte 
v umýva ke na riad alebo ne istite 
sú asne pri samo istení. Rám sa môže 
poškodi  a môže sa obmedzi  jeho funk -
nos .

istiace prostriedky

* Volite ne (K dispozícii pre niektoré spotrebi e v závislosti od
typu spotrebi a.)
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Horný sklenený kryt
Pred otvorením krytu odstrá te utierkou príp. rozliatu 
tekutinu/vysypané potraviny.

Na istenie je najvhodnejší istiaci prostriedok na sklo.

Pred istením odstrá te horný kryt. Chy te obidvomi rukami 
pevne kryt na bokoch a potiahnite ho nahor.

Ak by sa uvo nili závesy na kryte, všimnite si písmená, ktoré sa 
na om nachádzajú. Záves s písmenom R sa musí namontova  
vpravo, záves s písmenom L sa musí namontova  v avo.

Horný kryt po istení namontujte v opa nom poradí.

Horný kryt zatvorte až vtedy, ke  sú varné zóny vychladnuté.

Pred istením
Riad a príslušenstvo vyberte z priestoru .

istenie dna, hornej steny a bo ných stien priestoru

Používajte handri ku a horúci umývací roztok alebo octovú vodu.
Pri silnejšom zne istení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele 
alebo istiaci prostriedok na rúry. Používajte len na studený 
priestor . Samo istiace plochy nikdy ne istite 
drôtenkou alebo istiacim prostriedkom na rúry na pe enie.

istenie samo istiacich plôch priestoru
Zadná stena priestoru je potiahnutá vrstvou 
vysokoporéznej keramiky. Táto vrstva vstrebe a odbúra škvrny 
z pe enia mäsa a kolá ov po as prevádzky rúry. ím je 
vyššia teplota a ím dlhšie je rúra na pe enie v prevádzke, 
tým lepší je výsledok. 

Ak sú ne istoty vidite né aj po viacnásobnej prevádzke rúry, 
postupujte nasledovne:

1. Dôkladne vy istite dno priestoru , hornú
stenu a bo né steny.

2. Nastavte 3D horúci vzduch .

3. Prázdnu, zatvorenú rúru zohrievajte na maximálnej teplote
cca 2 hodiny.

Povrch keramickej vrstvy sa obnoví. Ke  je priestor
 vychladnutý, hnedé alebo biele zvyšky odstrá te 

vodou a mäkkou špongiou.

ahké sfarbenie vrstvy nemá na samo istenie žiadny vplyv.

Pozor!
Nikdy nepoužívajte abrazívne istiace prostriedky.
Poškriabali, resp. zni ili by ste vysokoporéznu vrstvu.

Keramickú vrstvu nikdy ne istite istiacim prostriedkom 
rúry na pe enie. Ak sa na u omylom dostane 

istiaci prostriedok na rúry, ihne  ho odstrá te 
špongiou
a dostato ným množstvom vody.

Vyvesenie a 
Rám môžete na istenie vybra . Rúra musí by  vychladnutá.

Vyvesenie 

1. vpredu zdvihnite 
2. a vyveste ho (obrázok A).

3. Potom vytiahnite celý  dopredu

4. a vyberte ho (obrázok B).

vy istite umývacím prostriedkom 
a špongiou. Ak je zne istenie ažko odstránite né, 
použite kefku.

Príslušenstvo Horúci umývací roztok: 
Namo te a vy istite handri kou na umý-
vanie alebo kefkou.

Hliníkový plech na pe enie*:

(pod a typu spotrebi a)

Osušte mäkkou utierkou. 
Neumývajte ho v umýva ke na riad. 
Nikdy nepoužívajte istiace prostriedky 
na rúry. 
Aby sa kovový povrch nepoškriabal, 
nikdy by nemal prís  do styku s nožom 
alebo iným ostrým predmetom. 
Nevhodné sú agresívne istiace pro-
striedky, špongie zanechávajúce škra-
bance alebo hrubé istiace utierky. 
V opa nom prípade sa môže povrch 
poškriaba .

Oto ný raže * 
(pod a typu spotrebi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou alebo kefkou. 
Neumývajte v umýva ke riadu.

Teplotná sonda* 
(pod a typu spotrebi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou alebo kefkou. 
Neumývajte v umýva ke riadu.

Soklová zásuvka*

(pod a typu spotre-
bi a)

Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou.

istiace prostriedky

* Volite ne (K dispozícii pre niektoré spotrebi e v závislosti od
typu spotrebi a.)
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1.  zasu te najprv do zadného otvoru, trochu
potla te dozadu (obrázok A)

2. a potom ho zaveste do predného otvoru (obrázok B).

patria doprava a do ava. Dávajte pozor,
 a výška 3, 4 a 5 hore.

Pred istením a vybratím skiel dvierok môžete celé dvierka 
rúry vyvesi .

Závesy dvierok majú po jednej zais ovacej pá ke. Ke  je 
zais ovacia pá ka sklopená (obrázok A), dvierka rúry sú 
zaistené. Nedajú sa vyvesi . Ke  sú zais ovacie pá ky dvierok 
rúry vyklopené (obrázok B), závesy sú zaistené. Nemôžu 
zapadnú .

Nebezpe enstvo poranenia!
Ke  závesy nie sú zaistené, zapadnú s ve kou silou. Dbajte 
na to, aby boli zais ovacie pá ky vždy dobre sklopené, príp. 
aby boli pri vyvesení dvierok rúry celkom vyklopené.

1. Dvierka rúry na pe enie úplne otvorte.

2. Obidve zais ovacie pá ky v avo a vpravo vyklopte
(obrázok A).

3. Dvierka rúry na pe enie zatvorte až na doraz. Držte ich
obidvomi rukami v avo a vpravo. Ešte trochu viac ich privrite
a vytiahnite (obrázok B).

Dvierka rúry v opa nom poradí znova zaveste.

1. Pri zavesení dvierok dbajte na to, aby sa obidva závesy
zaviedli  do otvoru (obrázok A).

2. Zárez na závesoch musí na obidvoch stranách zapadnú
(obrázok B).

3. Obidve zais ovacie pá ky opä  sklopte (obrázok C). Zavrite
dvierka rúrky.

Nebezpe enstvo poranenia!
Ke  dvierka rúry neúmyselne vypadnú alebo záves zapadne, 
nesiahajte do závesu. Zavolajte zákaznícky servis.

Demontáž a montáž skiel dvierok
Aby ste sklá dvierok rúry mohli lepšie vy isti ,  môžete ich 
z dvierok vybra .

Demontáž

1. Dvierka rúry vyveste a položte na handru rú kou dolu.

2. Stiahnite kryt v hornej asti dvierok rúry. V avo a vpravo
zatla te prstami príložku (obrázok A).

3. Vrchné sklo nadvihnite a vytiahnite (obrázok B).
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4. Sklo nadvihnite a vytiahnite (obrázok B).

Sklá vy istite prípravkom na istenie skla a mäkkou utierkou.

Nebezpe enstvo poranenia!
Poškriabané sklo dvierok spotrebi a môže prasknú . 
Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne istiace 
prostriedky.

Montáž
Pri montáži dávajte pozor na to, aby nápis  „right above“ 
v avo dolu stál hore nohami.

1. Sklo zasu te šikmo dozadu (obrázok A).

2. Vrchné sklo zasu te šikmo dozadu do obidvoch držiakov.
Hladká plocha musí by  von. (obrázok B).

3. Nasa te kryt a pritla te.

4. Zaveste dvierka rúry.

Rúru na pe enie smiete používa  až vtedy, ke  sú sklá 
správne namontované.

o robi  v prípade poruchy?
Ak sa vyskytne porucha, asto je spôsobená len nejakou 
mali kos ou.  zavoláte zákaznícky servis, pozrite 
si tabu ku. Možno budete môc  poruchu odstráni  aj sami.

Tabu ka porúch
Ke  sa jedlo nevydarí optimálne, pre ítajte si kapitolu 
Testované pre  v našom kuchynskom štúdiu . Nájdete 

tam ve ké množstvo tipov a upozornení týkajúcich sa varenia. 

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodborné opravy sú nebezpe né. Opravu smie vykonáva  
výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou 
spolo nos ou.

Ak sa na displeji objaví  , stla te tla idlo . 
zmizne. Vymaže sa funkcia nastaveného 

asu. Ak  nezmizne, obrá te sa na najbližšie 
.

Nasledujúce  môže vyrieši  používate  
vlastnými silami.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!!
Neodborné opravy sú nebezpe né. Opravy môže vykonáva  
len vyškolený zamestnanec odborného autorizovaného 
servisu.

Porucha Možná prí ina /

Rúra na pe e-
nie nefunguje.

Poistka je Skontrolujte v poistkovej 
skrinke, i je poistka 
v poriadku.

Výpadok prúdu. Skontrolujte, i funguje 
kuchynské svetlo alebo iné 
kuchynské spotrebi e.

Zobrazenie 
asu bliká

Výpadok prúdu. Nanovo nastavte as.

Rúra na pe e-
nie nehreje.

Na kontaktoch 
je prach.

Viackrát oto te spína om 
tam a spä .

Plynový horák 
sa nezapáli.

Výpadok prúdu 
alebo vlhké 
zapa ovacie 
svie ky.

Zapá te plynový horák 
zapa ova om plynu alebo 
zápalkou.

Možná prí ina Riešenie/

Tla idlo stlá-
ané pridlho sa 

zaseklo.

Stla te všetky tla idlá po 
jednom. Overte, i sa nie-
ktoré tla idlo zaseklo, prí-
padne je zakryté alebo 
zašpinené.
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Ke  žiarovka prestane svieti , musí sa vymeni . Tepelne odolné 
náhradné žiarovky 40 W dostanete v zákazníckom servise 
alebo v špecializovaných predajniach. Používajte len tieto 
žiarovky.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Vypnite poistku v poistkovej skrinke.

1. Aby ste zabránili škodám, vložte do studenej rúry 
na pe enie utierku.

2. Otá aním do ava vyskrutkujte sklenený kryt.
3. Žiarovku vyme te za žiarovku rovnakého typu.

4. Znova naskrutkujte sklenený kryt.

5. Vyberte utierku a znova zapnite poistku.

Sklenený kryt
Poškodený sklenený kryt je potrebné . Vhodný 
sklenený kryt vám dodá zákaznícky servis. Prosím,

 „E“ a výrobné íslo „FD“ 
vášho spotrebi a.

Zákaznícky servis
Ak potrebujete spotrebi  opravi , je tu pre vás náš zákaznícky 
servis. Vždy nájdeme 

Pri komunikácii so servisom vždy uve te  
( ) a výrobné íslo ( FD) vášho spotrebi a, aby sme vás 
mohli kvalifikovane obslúži . Typový štítok s íslami nájdete 
na boku pri dvierkach rúry. Aby ste v prípade potreby 
nemuseli dlho h ada , môžete si sem vpísa  údaje vášho 
spotrebi a a telefónne íslo zákazníckeho servisu.

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je 
v prípade  obsluhy bezplatná ani po as záru nej 
lehoty.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v  
zozname služieb zákazníkom.

Spo ahnite sa na kompetentnos  výrobcu. Zabezpe íte tým, aby 
oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí 
sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebi .

Tipy na úsporu energie a ochranu životného prostredia
Tu nájdete tipy na pe enie a varenie s úsporou energie a na 
správnu likvidáciu vášho spotrebi a.

Úspora energie pri p  rúr
Rúru na pe enie predhrejte len vtedy, ke  je tak uvedené
v recepte alebo tabu kách v návode na používanie.

Používajte tmavé, ierno lakované alebo smaltované formy na
pe enie. Takéto formy ve mi dobre zachytávajú teplo.

Dvierka rúry otvárajte po as pe enia o najzriedkavejšie.

Ak pe iete viac kolá ov, najvhodnejšie je piec  ich jeden po
druhom. Rúra je ešte rozohriata. V aka tomu sa skráti as
pe enia druhého kolá a. Vsunú  môžete aj dve pozd žne
formy ved a seba.

Pri dlhšom ase pe enia môžete rúru vypnú  10 minút pred
koncom pe enia a na dope enie využi  zvyškové teplo.

Úspora energie pri  na 
plynov

Vždy zvo te taký hrniec, ktorý ve kos ou zodpovedá množstvu
jedla. Ve ký a málo naplnený hrniec spotrebuje ve a energie.
Hrniec vždy prikryte pokrievkou vhodnej ve kosti.

Plynový plame  musí ma  vždy kontakt s dnom hrnca.

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného 
prostredia.

( E) Výrobné 

Zákaznícky servis 

Tento spotrebi  je ozna ený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými 
elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec 
pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení. 
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Testované pre ás v našom kuchynskom štúdiu
Tu nájdete rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. 
Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na 
prípravu vášho jedla. Získate údaje o vhodnom príslušenstve 
a výške zasunutia. Dostanete od nás tipy oh adom riadu 
a prípravy jedál.

Upozornenia
Hodnoty uvedené v tabu ke platia vždy pre vloženie jedla do
studeného a prázdneho .
Predhrievanie použite len vtedy, ke  je to uvedené 
v tabu kách. Príslušenstvo vyložte papierom na pe enie až po 
predhriatí.

asové údaje v tabu kách sú orienta né hodnoty. Závisia od
kvality a vlastností potravín.

Používajte dodané príslušenstvo. alšie príslušenstvo
dostanete ako osobitné príslušenstvo v špecializovaných
predajniach alebo v zákazníckom servise.
Pred použitím rúry vyberte z 
príslušenstvo a nádoby, ktoré nepotrebujete.

Vždy ke  vyberáte horúce príslušenstvo alebo nádobu
z , používajte ch apku na hrniec.

Kolá e a pe ivo
Pe enie na jednej úrovni
Na pe enie kolá ov je najvhodnejší horný/dolný ohrev .

Pokia  pe iete  3D  vzduch  použite pre 
príslušenstvo nasledujúce výšky zasunutia:

Kolá e vo forme: výška 2

Kolá e na plechu: výška 3

Pe enie na viacerých úrovniach
Používajte 3D-horúci vzduch .

Výšky zasunutia pri pe ení na 2 úrovniach:

Univerzálny peká : výška 3

Plech na pe enie: výška 1

Výšky zasunutia pri pe ení na 3 úrovniach:

Plech na pe enie: výška 5

Univerzálny peká : výška 3

Plech na pe enie: výška 1

Sú asne vložené plechy do rúry nemusia by  hotové 
v rovnakom ase.

V tabu kách nájdete mnoho návrhov na prípravu jedál.

Ke  pe iete sú asne v 3 pozd žnych formách, postavte ich na 
rošty pod a znázornenia na obrázku.

Formy na pe enie
Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Pri svetlých formách na pe enie z tenkostenného kovu alebo 
sklenených peká och sa as pe enia pred ži a kolá  
nezhnedne tak rovnomerne.

Ke  chcete používa  silikónové formy, orientujte sa pod a 
údajov na receptoch výrobcu. Silikónové formy sú zvy ajne 
menšie ako normálne formy. Množstvo cesta a údaje o príprave 
sa môžu líši .

Tabu ky
V tabu kách nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne kolá e 
a pe ivo. Teplota a as pe enia závisia od druhu a množstva 
cesta. Preto sú v tabu ke uvedené asové rozsahy. Skúste 
za a  najprv s nižšou hodnotou. Nižšia teplota zaru í 
rovnomernejšie zhnednutie. Ak je to potrebné, nabudúce 
nastavte vyššiu hodnotu.

Ke  použijete predhriatie, uvedené asy pe enia sa skrátia 
o 5 až 10 minút.

alšie informácie nájdete v asti Tipy na pe enie, uvedené za 
tabu kami.

Kolá  vo forme Forma Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Trený kolá , jednoduchý okrúhla/pozd žna forma 2 160-180 40-50

3 pozd žne formy 3+1 140-160 60-80

Trený kolá , jemný okrúhla/pozd žna forma 2 150-170 60-70

Tortový korpus, trené cesto forma na ovocnú tortu 2 150-170 20-30

Jemný ovocný kolá , z treného cesta Forma s vyberacím dnom/
forma na bábovku

2 160-180 50-60

Piškótová torta Forma s vyberacím dnom 2 160-180 30-40

Korpus z jemného cesta s okrajom Forma s vyberacím dnom 1 170-190 25-35

Ovocná alebo tvarohová torta, korpus 
z jemného cesta*

Forma s vyberacím dnom 1 170-190 70-90

Švaj iarsky kolá plech na pizzu 1 220-240 35-45

Pikantný kolá  (napr . quiche/cibu ový 
kolá )*

Forma s vyberacím dnom 1 180-200 50-60

Pizza, tenký korpus, málo obloženia 
(predhria )

plech na pizzu 1 250-270 10-15

* Kolá  nechajte vychladnú  cca 20 minút vo vypnutej, zatvorenej rúre.
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Kolá  na plechu Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Trené alebo kysnuté cesto so suchým 
obložením

plech na pe enie 2 170-190 20-30

univerzálny peká  + plech 
na pe enie

3+1 150-170 35-45

Trené alebo kysnuté cesto so š avnatým 
obložením, ovocie

univerzálny peká 3 160-180 40-50

univerzálny peká  + plech 
na pe enie

3+1 150-170 50-60

Švaj iarsky kolá univerzálny peká 2 210-230 40-50

Piškótová roláda (predhria ) plech na pe enie 2 190-210 15-20

Viano ka z kysnutého cesta z 500 g 
múky

plech na pe enie 2 160-180 30-40

Štóla z 500 g múky plech na pe enie 3 160-180 60-70

Štóla z 1 kg múky plech na pe enie 3 150-170 90-100

Štrúd a, sladká univerzálny peká 2 180-200 55-65

Burek univerzálny peká 2 180-200 40-50

Pizza plech na pe enie 2 220-240 15-25

univerzálny peká  + plech 
na pe enie

3+1 180-200 35-45

Drobné pe ivo Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Suché pe ivo plech na pe enie 3 140-160 15-25

univerzálny peká  + plech na pe e-
nie

3+1 130-150 25-35

2 plechy na pe enie + univerzálny 
peká

5+3+1 130-150 30-40

Striekané pe ivo (predhria ) plech na pe enie 3 140-150 30-40

plech na pe enie 3 140-150 30-40

univerzálny peká  + plech na pe e-
nie

3+1 140-150 30-45

2 plechy na pe enie + univerzálny 
peká

5+3+1 130-140 35-50

Makrónky plech na pe enie 2 110-130 30-40

univerzálny peká  + plech na pe e-
nie

3+1 100-120 35-45

2 plechy na pe enie + univerzálny 
peká

5+3+1 100-120 40-50

Penové zákusky plech na pe enie 3 80-100 130-150

Pe ivo z odpa ovaného cesta plech na pe enie 2 200-220 30-40

Pe ivo z lístkového cesta plech na pe enie 3 180-200 20-30

univerzálny peká  + plech na pe e-
nie

3+1 180-200 25-35

2 plechy na pe enie + univerzálny 
peká

5+3+1 160-180 35-45

Pe ivo z kysnutého cesta plech na pe enie 3 180-200 20-30

univerzálny peká  + plech na pe e-
nie

3+1 170-190 25-35
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Chlieb a žemle 
Pred pe ením chleba dajte rúru , pokia  nie 
je uvedené in .

Nikdy nelejte do horúcej rúry na pe enie vodu.

Pred pe ením na dvoch úrovniach vždy vsu te univerzálny 
peká  pod plech na pe enie.

Tipy na pe enie

Mäso, hydina, ryby

Môžete používa  akýko vek riad odolný vo i teplu. Na prípravu 
vä ších pe ienok je vhodný aj univerzálny peká .

Najlepšie je používa  sklenený riad. Dbajte na to, aby pokrievka 
pasovala na peká  a dobre priliehala.

Ke  používate smaltované peká e, pridajte viac tekutiny.

V peká och z uš achtilej ocele sa mäso neope ie tak dohneda 
a nemusí by  v predpokladanom ase ešte hotové. Pred žte as 
prípravy.

Údaje v tabu kách: 
Nádoba bez pokrievky = odklopená 
Nádoba s pokrievkou = priklopená

Nádobu vždy položte do stredu roštu.

Horúci sklenený riad položte na suchú podložku. Ak je 
podložka mokrá alebo studená, sklo môže puknú .

Pe enie
K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. Dno nádoby by malo 
by  pokryté do výšky ½ cm.

Na dusenie mäsa pridajte dostatok tekutiny. Dno nádoby by 
malo by  pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby. 
Pokia  mäso pripravujete v smaltovanom peká i, je potrebné 
prida  trochu viac tekutiny  pri sklenenej nádobe.

Peká e z uš achtilej ocele sú vhodné len výnimo ne. Mäso sa 
dusí pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo 
dlhší as prípravy.

Chlieb a žemle Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Kysnutý chlieb z 1,2 kg múky univerzálny peká 2 270

200

8

35-45

Kváskový chlieb z 1,2 kg múky univerzálny peká 2 270

200

8

40-50

Žemle (nepredhrieva ) plech na pe enie 3 210-230 20-30

Žemle z kysnutého cesta, sladké plech na pe enie 3 170-190 15-20

univerzálny peká  + plech na 
pe enie

3+1 160-180 20-30

Chcete piec  pod a vlastného receptu. Zamerajte sa na podobné druhy pe iva v tabu ke s údajmi o pe ení.

Nasledovným spôsobom zistíte, i je 
trený kolá  prepe ený.

Približne 10 minút pred uplynutím asu pe enia uvedeného v recepte pichnite špaj ou do 
kolá a v mieste, kde je najvyšší. Ak sa na drevo cesto neprilepí, kolá  je hotový.

Kolá  je sp asnutý Nabudúce použite menej tekutiny alebo nastavte o 10 stup ov nižšiu teplotu rúry na 
pe enie. Dodržiavajte asy trenia cesta udané v recepte.

Kolá  je v strede vysoký a na okrajoch 
nižší.

Okraj tortovej formy s vyberacím dnom nevymas ujte. Po pe ení kolá  opatrne uvo nite 
nožom.

Kolá  je zospodu prive mi tmavý. Vložte ho na nižšiu úrove , zvo te nižšiu teplotu a kolá  pe te dlhšie.

Kolá  je prive mi vysušený. Do hotového kolá a napichajte špáradlom malé otvory. Do nich nakvapkajte trochu 
ovocnej š avy alebo alkoholu. Nabudúce zvo te o 10 stup ov vyššiu teplotu a skrá te as 
pe enia.

Chlieb alebo kolá  (napr. tvarohový 
kolá ) vyzerá dobre, ale vo vnútri je 
maz avý (príliš vlhký).

Nabudúce použite trochu menej tekutiny a pe te pri nižšej teplote o trochu dlhšie. Ak 
pe iete kolá  so š avnatým obložením, predpe te najprv korpus. Posypte ho mand ami 
alebo strúhankou a na to nakla te obloženie. Ria te sa receptami a dodržiavajte as 
pe enia.

Pe ivo hnedne nerovnomerne. Zvo te nižšiu teplotu, pe ivo sa bude piec  rovnomernejšie. Chúlostivé pe ivo pe te 
pomocou horného/dolného ohrevu  na jednej úrovni. Aj pre nievajúci papier na pe e-
nie môže ma  vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na pe enie vždy odstrihnite tak, aby 
bol zarovnaný s plechom.

Ovocný kolá  je zospodu prive mi 
svetlý.

Nabudúce vložte kolá  na nižšiu úrove .

Ovocná š ava ním preteká. Nabudúce použite, ak máte k dispozícii, hlbší univerzálny peká .

Drobné pe ivo z kysnutého cesta sa pri 
pe ení po stranách zlepuje.

Kúsky pe iva by od seba mali by  vzdialené cca 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby 
pe ivo pekne vykyslo a zo všetkých strán zhnedlo.

Ak ste piekli na viacerých úrovniach: Na 
hornom plechu je pe ivo tmavšie ako na 
spodnejšom.

Pri pe ení na viacerých úrovniach používajte vždy 3D-horúci vzduch . Sú asne vložené 
plechy do rúry nemusia by  hotové v rovnakom ase.

Pri pe ení š avnatých kolá ov sa vytvára 
kondenzovaná voda.

Pri pe ení môže vznika  vodná para, Uniká cez dvierka. Vodná para sa môže zráža  na 
ovládacom paneli alebo na susediacom nábytku a odkvapkáva  ako kondenzovaná 
voda. Je to fyzikálne podmienené.
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Grilovanie
Pri grilovaní rúru pred vložením grilovaného pokrmu najprv 
cca 3 minúty predhrejte.

Grilujte vždy v zatvorenej rúre.

Pripravované kusy by mali by  rovnako hrubé. Tak rovnomerne 
zhnednú a zostanú š avnaté.

Grilované kúsky po  asu grilovania obrá te.

Steaky so te až po grilovaní.

Grilované mäso položte priamo na rošt. Ke  grilujete jeden kus 
mäsa, položte ho na strednú as  roštu.

Do výšky 1 zasu te ešte univerzálny peká . Zachytí sa v om 
mäsová š ava a rúra zostane istá.

Plech na pe enie alebo univerzálny peká  nezasúvajte pri 
grilovaní do výšky 4 alebo 5. Vplyvom vysokej teploty môže 

dôjs  k jeho deformácii a k poškodeniu  
pri vyberaní.

Rozohrievacie teleso grilu sa stále zapína a vypína. Je to 
normálne. Ako asto sa to deje, závisí od nastaveného stup a 
grilovania.

Mäso
Po uplynutí polovice asu mäso obrá te.

Ke  je pe ené mäso hotové, malo by sa necha  ešte 10 minút 
vo vypnutej, zatvorenej rúre. Bude sa tak lepšie krája .

Po upe ení zaba te roastbeef do alobalu a nechajte 10 minút 
v rúre na pe enie odpo inú .

V prípade brav ového pe eného mäsa s kožou túto kožu 
krížom narežte. Mäso položte do nádoby najprv kožou .

Mäso Hmotnos Príslušenstvo 
a riad

Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C, 
stupe  grilova-
nia

as v minútach

Hovädzie mäso

Dusená hovädzia pe ienka 1,0 kg zakryté 2 200-220 120

1,5 kg 2 190-210 140

2,0 kg 2 180-200 160

Hovädzie filé, stredne prepe ené 1,0 kg nezakryté 2 210-230 70

1,5 kg 2 200-220 80

Roastbeef, stredne prepe ený 1,0 kg nezakryté 1 210-230 50

Steaky, stredne prepe ené, 3 cm 
hrubé

rošt 5 3 15

Te acie mäso

Te acie pe ené mäso 1,0 kg nezakryté 2 190-210 100

2,0 kg 2 170-190 120

Brav ové mäso

Pe ené mäso bez kože 
(napr . krkovi ka)

1,0 kg nezakryté 1 200-220 100

1,5 kg 1 190-210 140

2,0 kg 1 180-200 160

Pe ené mäso, s kožou 
(napr . pliecko)

1,0 kg nezakryté 1 200-220 120

1,5 kg 1 190-210 150

2,0 kg 1 180-200 180

Brav ové údené s kos ou 1,0 kg zakryté 2 210-230 70

Jah acie mäso

Jah acie stehno bez kosti, 
stredne prepe ené

1,5 kg nezakryté 1 150-170 120

Mleté mäso

Fašírka z 500 g 
mäsa

nezakryté 1 170-190 70

Párky

Párky rošt 4 3 15
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Hydina
Údaje o hmotnosti v tabu ke sa vz ahujú na neplnenú hydinu 
pripravenú na pe enie.

Celú hydinu položte prsiami  na rošt. Po uplynutí 
 uvedeného asu obrá te.

Mäso, ako je mor acia roláda alebo mor acie prsia, obrá te 
po uplynutí polovice asu. asti hydiny obrá te po uplynutí 

 asu.

Pri pe ení ka ky alebo husi prepichnite kožu pod krídlami. 
Tuk tak môže vyteka .

Hydina bude zvláš  chrumkavá a hnedá, ke  ju ku koncu 
pe enia potriete maslom, slanou vodou alebo 
pomaran ovou š avou.

Ryby
Kúsky rýb po uplynutí  asu obrá te.

Celú rybu obraca  nemusíte. Celú rybu položte do rúry na 
pe enie chrbtovou plutvou nahor.  

dobre držala, vložte do otvoru v bruchu rozrezaný zemiak 
alebo malú oh ovzdornú nádobku.

Ke  grilujete priamo na rošte, zasu te navyše univerzálny 
peká  do výšky 1. Zachytí sa v om tekutina a rúra zostane 
istá.

Tipy na pe enie a grilovanie

Hydina Hmotnos Príslušenstvo 
a riad

Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Kur a, v celku 1,2 kg rošt 2 200-220 60-70

Ve ké kur a, v celku 1,6 kg rošt 2 190-210 80-90

Kur a, polovic po 500 g rošt 2 200-220 40-50

Porcie kur a a po 300 g rošt 3 200-220 30-40

Ka ka, v celku 2,0 kg rošt 2 170-190 90-100

Hus, v celku 3,5-4,0 kg rošt 2 160-170 110-130

Mladá morka, v celku 3,0 kg rošt 2 170-190 80-100

Horné mor acie stehno 1,0 kg rošt 2 180-200 90-100

Ryby Hmotnos Príslušenstvo 
a riad

Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C, 
stupe  grilova-
nia

as v minútach

Ryby, v celku po cca 300 g rošt 2 3 20-25

1,0 kg rošt 2 180-200 45-50

1,5 kg rošt 2 170-190 50-60

Ryb ie podkovi ky, 
hrúbka 3 cm 

rošt 3 2 20-25

Pre hmotnos  pe ienky nie sú v tabu ke 
žiadne údaje.

Údaje vyberte pod a najbližšej nižšej hmotnosti a as pred žte.

Chcete zisti , i je pe ienka hotová. Použite sondu na pe enie (dá sa kúpi ) alebo vykonajte „skúšku lyži kou“. Lyžicou 
stla te mäso. Ak je pevné, je hotové. Ak sa poddá, potrebuje ešte trochu asu.

Mäso je príliš tmavé a kôrka miestami 
spálená.

Skontrolujte výšku vsunutia a teplotu.

Mäso vyzerá dobre, ale š ava je pripá-
lená.

Nabudúce použite menšiu nádobu na pe enie alebo pridajte viac tekutiny.

Mäso vyzerá dobre, ale š ava je príliš 
svetlá a vodnatá.

Nabudúce použite vä šiu nádobu na pe enie alebo pridajte menej tekutiny.

Pri zalievaní mäsa vzniká vodná para. Je to fyzikálne podmienené a normálne. Ve ká as  vodnej pary uniká výstupom pary. 
Vodná para sa môže zráža  na chladnejšom elnom ovládacom paneli alebo na susedia-
com nábytku a odkvapkáva  ako kondenzovaná voda.
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Nákypy, zapekané jedlá, toasty
Ke  grilujete priamo na rošte, zasu te navyše univerzálny 
peká  do výšky 1. Vnútorný priestor rúry tak zostane istejší.

Nádobu vždy položte na rošt.

as prípravy nákypu závisí od ve kosti nádoby a od výšky 
nákypu. Údaje uvedené v tabu ke sú len orienta né hodnoty.

Hotové výrobky
Ria te sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale.

Ak nádobu vyložíte papierom na pe enie, dbajte na to, aby 
bol vhodný na príslušné teploty. Ve kos  papiera prispôsobte 
nádobe.

Výsledok prípravy vo ve kej miere závisí od potraviny. 
Aj polotovary môžu by  nerovnomerne predpe ené.

Jedlo Príslušenstvo a riad Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Nákypy

Nákyp, sladký nákypová forma 2 180-200 40-50

Rezancový nákyp nákypová forma 2 210-230 30-40

Gratinované jedlá

Gratinované zemiaky, surové prísady, 
max. výška 4 cm

1 nákypová forma 2 160-180 60-80

2 nákypové formy 1+3 150-170 65-85

Toasty

Zape ené toasty, 4 kusy rošt 4 160-170 10-15

Zape ené toasty, 12 kusov rošt 4 160-170 15-20

Jedlo Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C, 
stupe  grilova-
nia

as  

Pizza, zmrazená

Pizza s tenkým korpusom univerzálny peká 2 190-210 15-20

univerzálny peká  + 
rošt

3+1 180-200 20-30

Pizza s hrubým korpusom univerzálny peká 2 170-190 20-30

univerzálny peká  + 
rošt

3+1 170-190 25-35

Pizza - bageta univerzálny peká 3 170-190 20-30

Minipizza univerzálny peká 3 180-200 10-20

Pizza, chladená, predhria univerzálny peká 1 180-200 10-15

Zemiakové výrobky, zmrazené

Zemiakové hranol eky univerzálny peká 3 190-210 20-30

univerzálny peká  + 
plech na pe enie

3+1 180-200 30-40

Krokety univerzálny peká 3 190-210 20-25

Rösti (zemiakové placky), plnené zemiakové 
tašti ky

univerzálny peká 3 190-210 15-25

Pe ivo, zmrazené

Žemle, bageta univerzálny peká 3 190-210 10-20

Praclíky, (surové polotovary) univerzálny peká 3 200-220 10-20

Pe ivo, predpe ené

Zape ená žem a alebo zape en  bageta univerzálny peká 3 190-210 10-20

univerzálny peká  + 
rošt

3+1 160-180 20-25

Oba ované polotovary, zmrazené

Ryb ie prsty univerzálny peká 2 200-220 10-15

Kuracie kúsky, nugety univerzálny peká 3 190-210 10-20

Štrúd a, zmrazená

Štrúd a univerzálny peká 3 190-210 30-40
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Špeciálne jedlá
Pri nízkych teplotách sa vám s 3D-horúcicm vzduchom  
výborne podarí krémový jogurt alebo vlá ne kysnuté cesto.

Najprv z varného priestoru vyberte príslušenstvo, závesné 
mriežky alebo teleskopické výsuvy.

Príprava jogurtu

1. Prevarte 1 liter mlieka (3,5 % tuku) a nechajte ho vychladnú
na 40 °C.

2. Primiešajte 150 g jogurtu (s teplotou z chladni ky).

3. Napl te do šálok alebo malých pohárov so skrutkovacím
vie kom a zakryte potravinovou fóliou.

4.  predhrejte pod a uvedených údajov.

5. Šálky alebo poháre postavte na dno 
a pripravujte pod a nižšie uvedených údajov.

Kysnutie cesta

1. Kysnuté cesto pripravte ako zvy ajne, dajte ho do
oh ovzdornej keramickej nádoby a priklopte.

2.  predhrejte pod a uvedených údajov.

3. Rúru na pe enie vypnite a cesto dajte vykysnú  do 

Rozmrazovanie
Potraviny vyberte z obalu a vo vhodnej nádobe postavte na 
rošt.

Prosím, ria te sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale.
as rozmrazovania závisí od druhu a množstva potravín.

Hydinu položte na tanier prsiami .

Sušenie
Pomocou 3D-horúceho vzduchu  môžete výborne suši .

Používajte len kvalitné ovocie a zeleninu a dôkladne ju umyte.

Nechajte ju dobre odkvapka  a osušte ju.

Univerzálny peká  a rošt vyložte papierom na pe enie alebo 
pergamenovým papierom.

Ve mi š avnaté ovocie alebo zeleninu viackrát obrá te.

Usušené ovocie alebo zeleninu okamžite po vysušení uvo nite 
z papiera.

Jedlo Nádoba Druh 
ohrevu

Teplota as trvania

Jogurt Šálky alebo poháre 
so skrutkovacím 
vie kom

položte na dno var-
ného priestoru

predhria  na 50 °C

50 °C

5 min

8 hod

Kysnutie cesta Žiaruvzdornú 
nádobu

položte na dno var-
ného priestoru

predhria  na 50 °C

Spotrebi  vypnite a kysnuté 
cesto dajte do varného 
priestoru

5-10 min

20-30 min

Zmrazené potraviny Príslušen-
stvo

Výška Druh 
ohrevu

Teplotný údaj v °C

napr. š aha kové torty, krémové torty, torty s okoládovou alebo 
cukrovou polevou, ovocie, kur a, klobása a mäso, chlieb, žemle, 
kolá e a iné pe ivo

Rošt 2 Voli  teploty zostáva vypnutý

Ovocie a bylinky Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Teplota as trvania

600 g plátkov jab k univerzálny peká  + rošt 3+1 80  °C cca 5 hod

800 g plátkov hrušiek univerzálny peká  + rošt 3+1 80 °C cca 8 hod

1,5 kg sliviek alebo ringlôt univerzálny peká  + rošt 3+1 80  °C cca 8-10 hod

200 g kuchynských byliniek, 
o istených

univerzálny peká  + rošt 3+1 80  °C cca 1½ hod
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Zaváranie
Poháre a gumi ky na zaváranie musia by  isté 
a nepoškodené. Použite poháre pod a možnosti podobnej 
ve kosti. Údaje v tabu ke sa vz ahujú na litrové okrúhle poháre.

Pozor!
Nepoužívajte vä šie alebo vyššie poháre. Vie ka by mohli 
prasknú .

Používajte len kvalitné ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte.

Uvedené asy v tabu ke sú len orienta né. Môžu závisie  od 
teploty v miestnosti, množstva pohárov a množstva 
a teploty obsahu pohárov. rúru na pe enie 
prepnete, resp. vypnete, uistite sa, že tekutina v pohároch 
skuto ne perlí.
Príprava

1. Napl te poháre. Nepl te ich až po okraj.

2. Utrite okraje pohárov. Okraje musia by  isté.

3. Na každý pohár položte mokrú gumi ku a vie ko.

4. Poháre uzavrite pomocou spôn.

Do  nedávajte viac ako šes  pohárov.

Nastavenie

1. Univerzálny peká  zasu te do výšky 2. 
Poháre poukladajte tak, aby sa navzájom nedotýkali.

2. Do univerzálneho peká a nalejte ½ litra horúcej vody 
(cca 80 °C).

3. Zavrite dvierka rúrky.

4. Nastavte dolný ohrev .

5. Teplotu nastavte na 170 až 180 °C.

Zaváranie
Ovocie 
Približne o 40 až 50 minút za nú v krátkych intervaloch stúpa  
nahor bublinky. Rúru na pe enie vypnite.

Poháre vyberte z  po 25 až 35 minútach 
dohrievania. Pri dlhšom chladnutí v  by sa 
mohli vytvori  zárodky a podporilo by sa kvasenie zavareného 
ovocia.

Zelenina 
Akonáhle v pohároch stúpajú nahor bublinky, znížte teplotu na 
120 až 140 °C. as trvania je v závislosti od druhu zeleniny 

cca 35 až 70 minút. Po uplynutí tohto asu rúru na pe enie 
vypnite a využite zvyškové teplo.

Vyberte poháre
Po zavarení vyberte poháre z 

.

Pozor!
Horúce poháre neukladajte na studenú alebo mokrú podložku. 
Mohli by prasknú .

Akrylamid v potravinách
Akrylamid vzniká predovšetkým pri zohriatí pripravovaných 
obilninových a zemiakových produktov na vysoké teploty, 
napr. vyprážaných zemia ikov, hranol ekov, hrianok, žemlí, 

chleba alebo jemného pe iva (slané sušienky, perník, sladké 
sušienky).

Ovocie v litrových pohároch od perlenia po vypnutí

Jablká, ríbezle, jahody vypnú cca 25 minút

erešne, marhule, broskyne, egreše vypnú cca 30 minút

Jabl ná kaša, hrušky, slivky vypnú cca 35 minút

Zelenina v studenom náleve v litrových pohároch od perlenia po vypnutí

Uhorky - cca 35 minút

ervená repa cca 35 minút cca 30 minút

Ruži kový kel cca 45 minút cca 30 minút

Fazu a, kaleráb, ervená kapusta cca 60 minút cca 30 minút

Hrášok cca 70 minút cca 30 minút

Tipy na prípravu pokrmov bez akrylamidu

Všeobecne Používajte o najkratšie asy pe enia.

Opekajte pokrmy dozlatova, nie príliš dotmava.

Ve ký, hustý pokrm obsahuje menej akrylamidu.

Pe enie Pomocou horného/dolného ohrevu max. 200 °C.

Pomocou 3D-horúceho vzduchu alebo horúceho vzduchu max. 180 °C.

Suché pe ivo Pomocou horného/dolného ohrevu max. 190 °C.

Pomocou 3D-horúceho vzduchu alebo horúceho vzduchu max. 170 °C.

Vajce alebo vaje ný ž tok obmedzuje tvorbu akrylamidu.

Hranol eky z rúry na pe enie Rozmiestni  na plech rovnomerne a v jednej vrstve. Piec  minimálne 400 g na 
ednom plechu, aby hranol eky neboli vysušené.
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Skúšobné jedlá
Tieto tabu ky boli zostavené pre kontrolné inštitúty na u ah enie 
kontroly a testovania rôznych spotrebi ov.

Pod a EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

Pe enie
Pe enie na 2 úrovniach: 
Univerzálny peká  zasu te vždy nad plech na pe enie. 
Pe enie na 3 úrovniach: 
Univerzálny peká  zasu te doprostred.

Striekané pe ivo: 
Sú asne vložené plechy do rúry nemusia by  hotové 
v rovnakom ase.

Zakrytý jablkový kolá  na 1 úrovni: 
Tmavé formy s vyberacím dnom postavte ved a seba. 
Zakrytý jablkový kolá  na 2 úrovniach: 
Tmavé formy s vyberacím dnom postavte uhloprie ne nad 
seba, pozrite obrázok.

Kolá e vo formách s vyberacím dnom z bieleho plechu: 
Pe te pomocou horného/dolného ohrevu  na 1 úrovni. 
Namiesto roštu použite univerzálny peká  a tortovú formu 
postavte na .

Upozornenie: Na pe enie použite najprv nižšiu 
z uvedených teplôt.

Grilovanie
Ke  položíte potraviny priamo na rošt, zasu te navyše 
univerzálny peká  do výšky 1. Zachytí sa v om tekutina 
a rúra zostane istá.

Jedlo Príslušenstvo a riad Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C as v minútach

Striekané pe ivo, predhria * plech na pe enie 3 140-150 30-40

plech na pe enie 3 140-150 30-40

univerzálny peká  + plech 
na pe enie

1+3 140-150 30-45

2 plechy na pe enie + uni-
verzálny peká

1+3+5 130-140 40-55

Malé kolá e, predhria * plech na pe enie 3 150-170 20-35

plech na pe enie 3 150-170 20-35

univerzálny peká  + plech 
na pe enie

1+3 140-160 30-45

2 plechy na pe enie + uni-
verzálny peká

1+3+5 130-150 35-55

Vodová piškóta, predhria * tortová forma 
s vyberate ným dnom na 
rošte

2 160-170 30-40

tortová forma 
s vyberate ným dnom na 
rošte

2 160-170 25-40

Zakrytý jablkový kolá rošt + 2 tortové formy 
s vyberate ným dnom 
Ø 20 cm

1 170-190 80-100

2 rošty + 2 tortové formy 
s vyberate ným dnom 
Ø 20 cm

1+3 170-190 70-100

* Na predhrievanie nepoužívajte rýchloohrev.

Jedlo Príslušenstvo a riad Výška Druh 
ohrevu

Stupe  grilova-
nia

as v minútach

Zapekanie toastov dohneda 
10 minút predhria

rošt 5 3 ½-2

Beefburger, 12 kusov* 
nepredhrieva

rošt + univerzálny peká 4+1 3 25-30

* Po uplynutí  asu obráti .
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Záručný list
fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk






