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Slovenský

Vážený zákazník,

práve ste získali produkt značky BRANDT a ďakujeme vám za dôveru, ktorú do nás 
vkladáte.
Tento produkt sme navrhli a vyrobili tak, aby myslel na vás, váš životný štýl, vaše 
potreby, aby čo najlepšie vyhovoval vašim očakávaniam. Dávame naše know-how, 
nášho ducha inovácií a všetkej vášne, ktorá nás poháňa viac ako 60 rokov.
V stálom úsilí vždy lepšie uspokojiť vaše požiadavky, náš zákaznícky servis je vám k 
dispozícii a je vám k dispozícii na zodpovedanie všetkých vašich otázok alebo návrhov. 
Pripojte sa tiež na našu webovú stránku www.brandt.com, kde nájdete naše 
najnovšie inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.
BRANDT vás rád sprevádza každý deň a želá si, aby ste naplno využili výhody nákupu.

Dôležitá informácia: Pred spustením spotrebiča si pozorne prečítajte túto 
inštalačnú a užívateľskú príručku, aby ste sa rýchlejšie oboznámili s jeho 
prevádzkou.
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    DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Po prevzatí zariadenie 
o k a m ž i t e  o d b a ľ t e . 

Skontrolujte jeho celkový vzhľad. 
Akékoľvek výhrady zaznamenajte 
na dodací list a jeho kópiu si 
odložte. 

 Dôležité: 
 Tento prístroj môžu používať deti 
staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré 
majú znížené fyzické, zmyslové 
alebo mentálne schopnosti, 
alebo osoby, ktoré nemajú na to 
skúsenosti a vedomosti, iba vtedy, 
keď na nich dozerá zodpovedná 
osoba, alebo ak boli vopred 
poučené o bezpečnom používaní 
prístroja a pochopili možné riziká 
súvisiace s jeho používaním. 
— Dbajte na to, aby sa deti s 
týmto zariadením nehrali. Deti 
nesmú bez dozoru samostatne 
čistiť prístroj alebo vykonávať jeho 
údržbu.
— Dohliadnite na to, aby sa  
s prístrojom nehrali deti.

UPOZORNENIE:
— Zariadenie a jeho dostupné 
časti sú počas používania 
horúce. Dávajte pozor, aby ste 
sa nedotkli ohrevných častí 
vnútri rúry. Deti mladšie ako  
8 rokov sa nesmú približovať 
k zariadeniu, pokiaľ nie sú pod 
stálym dozorom.
— Toto zariadenie je určené na 
pečenie so zatvorenými dvierkami.

— Pred spustením čistiaceho 
cyklu pyrolýzy z rúry vyberte 
všetko príslušenstvo a odstráňte 
väčšie nečistoty.
— Pri použití čistiacej funkcie sa 
povrchy môžu rozohriať na vyššiu 
teplotu ako pri normálnom použití.
Preto dbajte, aby sa k rúre 
nepribližovali malé deti.
— Zariadenie nečistite parou.
— Na čistenie sklenených 
dvierok rúry nepoužívajte drsné 
čistiace prostriedky ani drôtenky, 
pretože by sa mohol poškrabať 
povrch, čo by mohlo viesť  
k prasknutiu skla.

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A 
ODLOŽTE ICH PRE PRÍPAD POTREBY.
Tento návod je možné si prebrať na internetovej lokalite značky.
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    DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

UPOZORNENIE : 
 Pred výmenou žiarovky sa 
uistite, či je zariadenie odpojené 
od napájania, aby sa predišlo 
akémukoľvek riziku úrazu 
elektrickým prúdom. Zásah 
vykonajte, keď je zariadenie 
vychladnuté. Na odskrutkovanie 
tienidla a žiarovky použite 
gumenú rukavicu, ktorá uľahčí 
vymontovanie.

Po inštalácii musí zástrčka 
zostať prístupná. Zariadenie sa 
musí dať odpojiť od napájacej 
siete buď pomocou elektrickej 
zástrčky, alebo vypínačom 
zabudovaným v pevnom rozvode 
v  s ú l a d e  
s inštalačnými predpismi.

— Ak je napájací kábel poškodený, 
musí ho vymeniť výrobca, jeho 
popredajný servis alebo podobná 
kvalifikovaná osoba, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.
— Toto zariadenie sa môže 
nainštalovať kdekoľvek pod 
pracovnú dosku alebo do 
vstavaného nábytku v súlade  
s inštalačnou schémou.
— Rúru umiestnite do stredu 
nábytku tak, aby bola zaistená 
minimálna vzdialenosť 10 mm od 
bočnej steny nábytku. Materiál 
nábytku, do ktorého je zariadenie 
vstavané, musí odolávať teplu 
(alebo byť pokrytý takýmto 
materiálom). Kvôli väčšej stabilite 
rúru k nábytku pripevnite pomocou 

2 skrutiek, ktoré umiestnite do 
otvorov určených na tento účel.
— Prístroj sa nesmie nainštalovať 
za ozdobné dvere, aby sa 
zabránilo prehriatiu.
— Tento prístroj je určený 
výhradne na domáce a podobné 
používanie ako napríklad:  
v kuchynských kútoch pracovníkov 
obchodných zariadení, kancelárií 
a iných profesionálnych 
odvetví, na farmách, používanie 
klientmi hotelov, motelov a 
iných priestorov, ktoré majú 
ubytovací charakter, používanie  
v priestoroch ako hosťovské izby.
— V prípade akéhokoľvek čistenia 
vnútra rúry musí byť rúra vypnutá.

Neupravujte vlastnosti tohto 
prístroja.

Nepoužívajte rúru na skladovanie 
či uchovávanie potravín ani na 
odkladanie predmetov po ich 
použití.
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• ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
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INŠTALÁCIA

Rúra sa musí zapojiť pomocou normalizovaného 
napájacieho kábla s 3 vodičmi s priemerom 
1,5 mm² ( 1 f + 1 N + uzemnenie), ktoré sa 
musia pripojiť na sieť 220~240 V pomocou 
normalizovanej zásuvky IEC 60083 alebo 
všepólovým odpojovacím zariadením v súlade 
s platnými inštalačnými predpismi.
Ochranný vodič (zeleno-žltý) sa zapája na svorku 
zariadenia a musí byť napojený na uzemnenie 
inštalácie. Poistka musí mať minimálne 16 A.
Naša záruka sa nevzťahuje na prípad nehody 
alebo incidentu, ktoré boli spôsobené 
nepoužitím uzemnenia, chybného alebo 
nesprávneho uzemnenia ani v prípade zapojenia  
v rozpore s pokynmi.

• VÝBER MIESTA A ZAPUSTENIE
Na nákresoch sú uvedené rozmery nábytku, do ktorého bude vložená rúra.
Tento prístroj možno nainštalovať nezávisle pod pracovnú dosku (obr. A) alebo do vstavaného nábytku (obr. 
B). 
Upozornenie: Ak je spodná skrinka otvorená (pod pracovnú dosku alebo do vstavaného nábytku), priestor 
medzi stenou a doskou, na ktorej je umiestnená rúr, musí byť maximálne 70 mm.
Keď je skrinka vzadu zatvorená, urobte otvor 50 x 50 mm na prechod elektrického kábla.
Upevnite rúru do nábytku. Na tento účel odstránenie gumené pätky a prevŕtajte najprv otvor s priemerom 2 
mm, aby ste zabránili rozštiepeniu dreva. Rúru upevnite pomocou 2 skrutiek. Znova nasaďte gumené pätky.

Odporúčanie 
S cieľom zaistiť kompatibilnú 

inštaláciu môžete zavolať odborníka pre 
domáce spotrebiče.

1

Upozornenie: 
Ak elektrická inštalácia vo vašej 

domácnosti vyžaduje zmenu zapojenia 
zariadenia, zavolajte kvalifikovaného 
elektrikára. Ak rúra vykazuje niekoľko 
odchýlok, odpojte zariadenie alebo vyberte 
poistku zodpovedajúcu napájaciemu káblu 
rúry.
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• POPIS RÚRY
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Popis rúry2
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• POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

Prvé použitie: 
Rúru pred prvým použitím zahrejte naprázdno a dvierka zatvorte na približne 15 minút 

v polohe MAXI, aby sa zariadenie rozbehlo. Minerálna vlna, ktorá lemuje otvor rúry na 
pečenie, môže z dôsledku svojho zloženia vydávať špecifický zápach. Tiež si môžete všimnúť 
uvoľňovanie dymu. To všetko je normálne.

A

B

D

C

Nastavenia +

Nastavenia -

Tlačidlo pre návrat na predchádzajúce 

zobrazenie

F

E

Tlačidlo „Booster”

Tlačidlo „Potvrdiť”

Tlačidlo „Zapnúť/Zastaviť”

F

E

Popis rúry2
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• PRÍSLUŠENSTVO
(v závislosti od modelu)

– Bezpečnostná mriežka proti sklopeniu
Mriežku možno používať na držanie všetkých 
nádob a foriem s potravinami na pečenie alebo 
grilovanie. Používa sa na grilovanie (položené 
priamo na ňu).
Vložte zarážku proti sklopeniu na dno rúry.

– Nádoba na viacnásobné použitie, 
panvica 45 mm  
Vkladá sa na držiaky pod mriežku, držiak 
smerom k dverám rúry. Zhromažďuje šťavu 
a tuk z grilovaného mäsa, možno ju použiť na 
naplnenie vodou do polovice na pečenie nad 
vodným kúpeľom.

– Plech na pečivo, 20 mm
Vkladá sa na držiaky, držiak smerom  
k dverám rúry. Ideálna na pečenie koláčov, 
sušienok, košíčkov. Jej naklonená rovina 
umožňuje ľahko umiestniť riad do misky. 
Možno tiež vložiť do rúry pod mriežku na 
zachytávanie štiav a tuku z grilovaného mäsa.

Popis rúry2
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– Systém vodiacich drážok
Vďaka systému vodiacich drážok je 
manipulácia s potravinami praktickejšia  
a jednoduchšia, pretože sa misky dajú 
ľahko vybrať, čo maximálne zjednodušuje 
manipuláciu s nimi. Plechy možno úplne 
vybrať, čo umožní úplný prístup.
Okrem toho jej stabilita umožňuje pracovať a 
manipulovať s potravinami bezpečne, čím sa 
znižuje riziko popálenia. Jedlo z rúry môžete 
tiež vybrať omnoho jednoduchšie.

INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ VODIACICH 
DRÁŽOK 
Po odstránení 2 stupňovitých držiakov 
vyberte výšku držiakov (od 2 do 5),  
v ktorej chcete upevniť drážky. Zasuňte ľavé 
vodiace drážky proti ľavému držiaku, pričom 
je potrebné dostatočne zatlačiť na prednú 
a zadnú stranu drážky tak, že 2 pätky na 
strane drážky dostali do stupňovitého držiaka. 
Rovnako postupujte aj pri pravej vodiacej 
drážke.
POZNÁMKA: teleskopická posuvná 
časť drážky sa musí vysunúť smerom  
k prednej časti rúry, zarážka  je otočená 
smerom k vám.
Namontujte 2 stupňovité držiaky a vložte 
dosku na 2 drážky. Systém je pripravený na 
použitie.
Ak chcete drážky odmontovať, znova vyberte 
stupňovité držiaky. 
Mierne odsuňte pätky namontované 
na každej drážke, aby ste ich uvoľnili  
z držiaka. Potiahnite drážku smerom  
k vám.

Odporúčanie 
Na zabránenie uvoľňovaniu dymu 

počas prípravy mastného mäsa 
odporúčame pridať malé množstvo 
vody a oleja na dno panvice.
Pod vplyvom tepla sa môže 

príslušenstvo deformovať, čo však 
nemá vplyv na jeho funkcie. Umožňuje 
mu dostať sa do pôvodného tvaru po 
ochladení.

Popis rúry2
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• Stlačte tlačidlo „zapnúť/vypnúť” .

• Stlačte tlačidlo „späť”   

• Pomocou tlačidiel +/- prejdite na symbol zodpovedajúci menu nastavenia  a potvrďte .

• Pomocou tlačidiel +/- vyberte funkciu, ktorú chcete upraviť  a pre jej zadanie zvolenú funkciu 

potvrďte.

• Nastavte pomocou tlačidiel +/-

• Potvrďte tlačidlom . 

• MENU NASTAVENIA 

Čas

Časovač

Zvyškové teplo

 Táto voľba vám umožňuje používať funkciu 
časovača. 
Nie je dostupná pri pečení alebo pyrolýze. 
Od potvrdenia časovač odpočítava čas. Na konci 
odpočítavania sa zobrazí a zaznie signál .
Na vypnutie zvukového signálu stlačte akékoľvek 
tlačidlo.

 Úspora energie: aktiváciou funkcie „zapnúť” 

sa vykurovacie telesá pred naprogramovaným 

koncom trvania vypnú. Takto na dokončenie 

pečenia využijete zvyškové teplo. Pre deaktiváciu 

funkcie vyberte „vypnúť”.

 Pri zapnutí displeja bliká 12:00. Nastavte 

čas pomocou tlačidiel + alebo –.

Potvrďte tlačidlom . 

Nastavenia3
 Pre nastavenie šiestich nižšie uvedených funkcií postupujte nasledovne:

Zvuk a tlačidlá
 Zvukový signál, ktorý tlačidla pri stlačení 

vydávajú, je možné vypnúť. 

Ak to chcete urobiť, prepnite na túto voľbu a 

zvoľte: zvuk „zapnutý” alebo zvuk „vypnutý” 

(tichý). 

Osvetlenie

Jazyk

 Energiu môžete šetriť voľbou funkcie 

„AUTO”: 

Svetlo v otvore rúry sa pri pečení po 90 sekundách 

automaticky vypne. Jednoduchým podržaním 

tlačidla na obrazovke sa svetlo opäť zapne.

Aktiváciou funkcie „zapnúť” svetlo ostane zapnuté 

počas celého trvania pečenia (okrem funkcie EKO).

  Pomocou tlačidiel +/- vyberte jazyk. 

Po výbere potvrďte stlačením .

Čas Časovač Zvyškové
teplo

Zvuk a 
tlačidlá

Osvetlenie Jazyk
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• Teplota
V závislosti od typu pečenia, ktorý ste si vybrali, 

vám rúra odporučí ideálnu teplotu pečenia. Možno 

ju nastaviť takto: 

Pomocou tlačidiel +/- vyberte pole „Teplota” a 

potvrďte pomocou .

Nastavenie je teraz dostupné, pomocou tlačidiel +/ 

- vyberte požadovanú teplotu .

Poznámka: Nie je možné zvoliť trvanie pečenia. 

V tomto prípade nechajte polia trvania a konca 

pečenia prázdne a prejdite priamo na „OK”. Pre 

spustenie pečenia potvrďte . Rúru zastavíte 

dlhým podržaním tlačidla „zapnúť/vypnúť” .

Ak to nepotvrdíte, rúra sa po 20 sekundách 

automaticky opäť spustí.

• SPUSTENIE PROGRAMU PEČENIA

Použitie zariadenia

• Stlačte tlačidlo „zapnúť/vypnúť” .  

• Pomocou tlačidiel +/- zvoľte funkciu pečenia a a potvrďte .

• Rúra na pečenie vám umožňuje nastavenie rôznych parametrov pečenia ako teplota, trvanie a koniec 

pečenia:

Teplota

• Parametre nastavte pomocou tlačidiel +/-

• Potvrďte tlačidlom .

Trvanie 
pečenia

Koniec 
pečenia

4

TEPLOTA

TRVANIE

KONIEC
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• Trvanie pečenia a čas ukončenia pečenia

Trvanie pečenia vášho jedla môžete upravovať 

 

voľbou .

Pomocou tlačidiel +/- zadajte trvanie pečenia a 

potvrďte stlačením . 

Ak nastavíte trvanie pečenia, čas ukončenia 

pečenia sa zvýši automaticky.

Ak si želáte oneskorené spustenia, tento čas 

ukončenia pečenia môžete zmeniť.

V takomto prípade vyberte  a rovnakým 

 

spôsobom pokračujte pre nastavenie trvania 

pečenia.

Po nastavení ukončenia pečenia výber potvrďte 

stlačením .

Rúra bude zobrazovať čas ukončenia pečenia a 

príslušný symbol, až kým sa pečenie nespustí.

  Upozornenie
 V prípade spustenia pečenia sa lampa 

v otvore rúry po uzavretí dvierok po 90 
sekundách vypne (pozri nastavenie str. 
11).
Jednoduchým podržaním tlačidla sa svetlo 

opäť zapne.

• Zastavenie pečenia
Ak ste čas pečenia nastavili, rúra sa automaticky 
zastaví.

Ak nie, rúru zastavte jednoduchým podržaním 

tlačidla „zapnúť/vypnúť” .

Použitie zariadenia4

TEPLOTA

TRVANIE

KONIEC

TEPLOTA

KONIEC

TRVANIE
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TRADITIONNEL

200°C

12:20

• Voľba ,,BOOST”

Pre rýchly nárast teploty máte po spustení pečenia 

možnosť aktivovať funkciu Boost.

Po spustení pečenia stlačte tlačidlo , na 

obrazovke sa zobrazí symbol , až kým sa 

nedosiahne požadovaná teplota.

Po dosiahnutí teploty zaznie zvukový signál, 

funkcia Boost už nie je aktívna.

FUNKCIA AUTO-STOP

Nasledovným spôsobom máte 
možnosť zablokovať prístup k 
 
ovládaniu rúry:
Podržte tlačidlo „BOOST” na niekoľko sekúnd, pod 
zobrazením času sa zobrazí visiaci zámok, následne 
je prístup k ovládaniu rúry blokovaný.
Pre odblokovanie opäť na niekoľko sekúnd 
 
podržte tlačidlo „BOOST”. 
Ovládanie rúry je opäť dostupné.

 Upozornenie
 Aj po uzamknutí ovládania stále 

môžete rúru vypnúť dlhým 
podržaním tlačidla .

• UZAMYKANIE OVLÁDANIA(detská 

poistka)

Ak je rúra v režime DEMO, nie je funkčná. Na 
ukončenie režimu DEMO, nastavte čas na 00:00 
hod a na 10 sekúnd stlačte tlačidlo „BOOST”.
Rúra je opäť funkčná.

Ak ste nenaprogramovali trvanie pečenia a rúra 
pracuje na viac než 100 °C dlhšie než štyri hodiny 
alebo menej než 100 °C a dlhšie než desať hodín, 
táto bezpečnostná funkcia výkon rúry zníži.
Na displeji sa zobrazí ,,AUTOSTOP”.

REŽIM DEMO

Použitie zariadenia4

TRADIČNÉ
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Rady na úsporu energie
Počas pečenia nechajte dvierka rúry 

zatvorené.

• REŽIMY PEČENIA

Použitie zariadenia4

*Režim pečenia sa vykonáva podľa požiadaviek normy EN 
60350-1: 2016 na preukázanie súladu s požiadavkami európ-
skeho nariadenia EÚ/65/2014 na energetické označovanie. 

*

TRADIČNÉ
Minimálna teplota 35 °C, maximálna 275 °C
Odporúča sa pre pomalé a jemné pečenie, napr. 
na prípravu šťavnatej pečienky diviny. Pre prudšie 
pečenie červeného mäsa. Pre dusenie pokrmov v 
zatvorenom kastróle, ktorých príprava bola vopred 
spustená na varnom paneli (kohút na víne, ragú).

TRADIČNÉ PEČENIE IMPULZNÉ*
Minimálna teplota 35 °C, maximálna 275 °C
Odporúča sa pre mäso, ryby, zeleninu, najlepšie v 
keramickej miske.

TEPLOVZDUŠNÝ OHREV*
Minimálna teplota 35 °C, maximálna 250 °C
Odporúča sa pre biele mäsá, ryby a zeleninu, aby 
zostali vláčne. Pre pečenie niekoľkých pokrmov až 
do 3 polôh.

PLECH PRE TRADIČNÉ PEČENIE
Minimálna teplota 75° C, maximálna 250 °C
Odporúča sa pre vlhké cestá (quiche, koláče so 
šťavnatým ovocím...). Cesto bude odspodu dobre 
upečené. Odporúčame pre cestá, ktoré kysnú 
(cake,
brioška, bábovka...) a na sufflé, ktoré nebudú 
blokované vrchnou kôrkou.

GRIL STREDNEJ TEPLOTY
Minimálna teplota 180 °C, maximálna 275 °C

GRIL VYŠŠEJ TEPLOTY 
Minimálna teplota 180 °C, maximálna 275 °C
Odporúča sa pre grilovanie hrianok, zapekanie 
jedál v krémových omáčkach...

GRIL IMPULZNÝ
Minimálna teplota 100 °C, maximálna 250 °C
Hydina a pečienka, šťavnatá a chrumkavá zo 
všetkých strán.
Na najspodnejšiu vodiacu lištu zasuňte plech na 
zachytávanie šťavy.
Odporúča sa pre hydinu alebo pečienky, stehno, 
hovädzie rebrá. Umožňuje zachovať šťavnatú 
štruktúru rybieho mäsa.

EKO*
Minimálna teplota 35 °C, maximálna 275 °C
Táto funkcia šetrí energiu a zároveň zachováva 
vlastnosti pečenia.

*
Följande tillagningssätt:

, , , , , sú vybavené funkciou
BOOST (maximálny výkon), ktorá umožňuje 
rýchle zvýšenie teploty. Ak chcete túto funkciu 

deaktivovať, preštudujte si kapitolu Nastavenia
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Pomocou tlačidiel +/- vyberte režim AUTOCOOK 

.

Pomocou tlačidiel +/-   zvoľte váš program, 

 

potom potvrďte stlačením .

V prípade potreby potvrďte ukončenie pečenia 

opäť stlačením . 

Rúra sa spustí. 
V tejto fáze výpočtu sa zobrazí animácia - - - 
striedajúca sa so symbolom trvania pečenia.
Rúra sa po ukončení trvania pečenia vypne 
 
a obrazovka vám oznámi, že je jedlo pripravené.

FUNKCIA ONESKORENÉHO SPUSTENIA 
Pre oneskorené spustenie:

Zvoľte symbol a čas ukončenia pečenia.

REŽIM ,,AUTOCOOK”
Režim ,,AUTOCOOK” vám poskytne úplnú pomoc pri pečení, pretože rúra automaticky vypočíta všetky 
parametre pečenia v závislosti od zvoleného pokrmu (teplota, trvanie pečenia, typ pečenia) pomocou 
elektronických senzorov umiestnených v rúre, ktoré neustále merajú mieru vlhkosti a kolísanie teploty.

AUTOCOOK
Program Jedlo Držiak

Pizza 1

Hovädzie mäso 
Hovädzí biftek 

krvavý
2

Hovädzí biftek 
stredne prepečený 2

Hovädzí biftek dobre 
prepečený 2

Pečené bravčové 2

Kura 3

Ryby 1

Slané koláče 1

Zákusky 3

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas 
tejto fázy neotvárajte dvierka, aby ste 
nenarušili výpočet a záznam údajov.
Táto fáza vyhľadávania je zobrazená 

animáciou pri trvaní pečenia.

FUNGOVANIE REŽIMU „AUTOCOOK”:
Tento režim pečenia sa vykonáva v dvoch fázach:
1– Prvá fáza, počas ktorej sa rúra začne ohrievať a 
určí optimálne trvanie pečenia. Táto fáza trvá 5 až 
40 minút v závislosti od pokrmu.

2– Druhá fáza, počas ktorej rúra nastaví potrebné 
časy. Zostávajúci uvedený čas berie do úvahy čas 
pečenia z prvej fázy. Teraz môžete otvoriť dvere, 
aby ste pokrm poliali.
Rúra vám navrhne 9 programov (pozrite si 
nasledujúcu tabuľku).

 Poznámka: Pri používaní režimu 
„AUTOCOOK” nie je potrebné žiadne 
predhrievanie. Pečenie sa musí 
BEZPODMIENEČNE začať s chladnou rúrou. 
Pred druhým pečením je vhodné počkať na 
jej úplne vychladenie.
 Ak je rúra na pečenie príliš horúca na to, 

aby ste začali piecť s režimom „AUTOCOOK”, 
na obrazovke sa zobrazí správa. Rúru 
nechajte vychladnúť.

Použitie zariadenia4
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Funkcia „Recepty” za vás vyberie vhodné 
parametre pečenia v závislosti od potraviny, ktorú 
chcete pripravovať, a jej hmotnosti.

1. Zvoľte ,,Recepty”.

 

2. Rúra na pečenie vám ponúka rôzne druhy jedál.
 
Pomocou tlačidiel +/- vyberte druh jedla:

· Hydina
· Červené mäso
· Biele mäso
· Ryby a morské plody
· Zelenina
. Torty a slané koláče
· Zákusky 
· Chlieb a pečivo

Váš výber potvrďte stlačením tlačidla .

3. Potom vyberte konkrétne jedlo, ktoré chcete 
pripraviť 
 
 a potvrďte.

4. Po zvolení jedla vás rúra požiada o doplňujúce 
informácie. Uveďte váhu a potvrďte. Rúra 
automaticky vypočíta a zobrazí optimálne trvanie 
pečenia.

 Ak si želáte, môžete výberom pola  upraviť čas 
ukončenia pečenia a zobraziť nový čas ukončenia 
pečenia.
5. Pečenie spustíte potvrdením tlačidla .

6. Rúra po ukončení trvania pečenia vydá zvukový 
signál a vypne sa.

FUNKCIA ,,RECEPTY”

Použitie zariadenia4

KONIEC

KONIEC

BIELE MÄSO

PEČENÉ BRAVČOVÉ MÄSO

PROGRAMOVANÉ 
VARENIE

ZÁVAŽIA

ZÁVAŽIA



RECEPTY RÔZNYCH 
DRUHOV JEDÁL

RECEPTY 

 

Kura
Kačka

Kačacie prsia
Morka

Ružové jahňacie 
pliecko

Hovädzí biftek krvavý
Hovädzí biftek stredne 

prepečený
Hovädzí biftek dobre 

prepečený

Pečené bravčové
Pečené teľacie
Teľacie rebrá

Losos
Pstruh

Terina z rýb

Lazane
Zapekané zemiaky
Plnené paradajky

Celé zemiaky

Lístkové cesto
Pizza

Slaný koláč
Maslové cesto
Kysnuté cesto
Ovocný koláč

Ovocný koláč so 
strúhankou

Piškótový koláč
Košíčky

Karamelový krém
Sušienky

Koláč
Smotanový koláč
Čokoládová torta

Brioška
Chlieb
Bageta

• RADY A TIPY

• Hovädzie, bravčové, jahňacie
Mäso vyberajte z chladničky tesne pred pečením:  
mäso v dôsledku teplotného šoku stvrdne, tak 
dosiahnete do zlatista opečený hovädzí biftek, 
ktorý bude vo vnútri červený a uprostred teplý. 
Pred pečením nesoľte: soľ pohlcuje krv a vysušuje 
mäso. Mäso otočte pomocou varešky: keď ho 
prepichnete, krv vytečie. Vždy po pečení nechajte 
mäso postáť 5 až 10 minút: zabaľte ho do obalu a 
dajte do ústia horúcej rúry: takto bude unikajúca 
krv vychádzať počas pečenia von a navlhčovať 
pečené mäso.
– Používajte taniere z pálenej hliny: na skle zostáva 
viditeľná mastnota. 
– Nepečte ani v smaltových nádobách.
– Nešpikujte jahňacie cesnakom, inak môže stratiť 
krv, cesnak dajte radšej medzi mäso a kosť, 
prípadne uvarte neolúpaný cesnak a dajte ho 
vedľa nohy a rozdrvte ho na konci pečenia, aby 
ním nasiakla šťava. Preceďte ju a veľmi teplú ju 
servírujte v omáčniku.

• Ryby
– Pri kúpe dbajte na to, aby telo ryby bolo pevné a 
tvrdé, šupiny pevne priliehali ku koži, oči boli svetlé 
a vypuklé a žiabre mokré a lesklé.

• Torty, slané koláče
– Nepoužívajte sklenené, porcelánové misky: sú 
príliš husté a predlžujú trvanie pečenia a v spodnej 
časti cesto nie je chrumkavé.
– Spodok koláča s ovocím môže navlhnúť: 
jednoducho dajte pár lyžíc jemnej krupice, 
sušienok, strúhanky, drveného prášku z mandlí 
alebo tapioky, ktoré budú pri pečení absorbovať 
šťavy.
– V prípade mokrej alebo mrazenej zeleniny (pór, 
špenát, brokolica alebo paradajky) môžete posypať 
lyžicou kukuričného škrobu.

• Pizza
– Ak chcete zabrániť pretečeniu syra alebo 
paradajkovej omáčky do rúry, môžete medzi 
mriežku a pizzu vložiť papier na pečenie.
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Použitie zariadenia4

hydina

Červené mäso

Biele mäso

Ryby a morské 
plody

Zelenina

Koláče

Chlieb
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 Upozornenie
Povrchy sa môžu rozohriať na vyššiu 

teplotu než je pri normálnom použití. 
Preto dbajte, aby sa k rúre nepribližovali 
malé deti.
Vytiahnite príslušenstvo a držiaky rúry 

pred začatím čistenie pyrolýzou.

Použite mäkkú handričku navlhčenú produktom 
na čistenie skla. Nepoužívajte krémové čistiace 
prostriedky ani špongie s drsným povrchom.

Zdvihnite prednú časť stupňovitého držiaka, aby 
ste vybrali predný háčik z jeho uloženia. Potom 
mierne vytiahnite zostavu stupňovitého držiaka 
smerom k sebe tak, aby ste vybrali zadný háčik z 
jeho uloženia. Vyberte tak aj 2 stupňovité držiaky.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU

ČISTENIE PYROLÝZOU

DEMONTÁŽ STUPŇOVITÝCH DRŽIAKOV

5 Údržba zariadenia

Pred čistením rúry pyrolýzou odstráňte výrazné 
pretečené zvyšky, ktoré sa v rúre nachádzajú. 
Odstráňte nadbytočné tuky na dvierkach pomocou 
vlhkej špongie.
Z bezpečnostných dôvodov sa čistenie vykonáva až 
po automatickom uzamknutí dvier, je teda nemožné 
dvierka odblokovať.



Vo všeobecnom menu vyberte „Čistenie”. Rúra 
vám ponúka dva režimy čistenia: 
Pyro Express a Pyro Turbo.
Trvania sa nedajú sa upravovať:

Pyro Turbo: 
Pyro Turbo je systém pyrolýzy, ktorej trvanie 
je predvolené: trvá dve hodiny a umožňuje 
intenzívne a dokonalé čistenie otvoru rúry.
Na odloženie spustenia zvoľte čas ukončenia 
a upravte ho nastavením požadovaného času 
pyrolýzy.

Pyro Express za 59 minút:
Špeciálna funkcia „Pyro Express”  využíva teplo, 
ktoré sa nahromadilo počas posledného pečenia, 
aby následne zabezpečilo automatické a rýchle 
čistenie otvoru: menej špinavý otvor sa vyčistí za 
menej než jednu hodinu.
Elektronické monitorovanie teploty vnútra rúry 
určuje, či je zvyšková teplota vnútri dostatočná 
na dosiahnutie dobrých výsledkov pri čistení. V 
opačnom prípade sa automaticky spustí pyrolýza 
trvajúca 1,5 hodiny.

Obrazovka vás upozorní na odstránenie 
príslušenstva, po vykonaní operácie, potvrďte 
stlačení 
Čistenie sa spustí. 

Obrazovka zobrazuje:
- zostávajúci čas 
- predpokladaný čas ukončenia pyrolýzy 
- čas 
- uzamykanie dvierok

Rúra vás upozorní, keď je čistenie pyrolýzou 
ukončené.

Po odomknutí dvierok vás rúra upozorní, že je čistá 
a na obrazovke sa zobrazí „ČISTENIE UKONČENÉ”.

Zvyšky popola v otvore rúry jednoducho odstránite 
vlhkou špongiou.
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• OKAMŽITÁ PYROLÝZA

5 Údržba zariadenia

ODSTRÁŇTE MRIEŽKY

KONIEC

ČISTENIE JE HOTOVÉ
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Postupujte podľa pokynov opísaných v 
predchádzajúcom odseku ,,okamžitá pyrolýza” a 
potom nastavte požadovaný čas konca pyrolýzy.
Po týchto krokoch sa začiatok pyrolýzy odloží tak, 
aby sa dokončila v naplánovanom čase. Keď sa 

pyrolýza skončí, stlačte tlačidlo .

A

A A

A

A

• ODLOŽENIE PYROLÝZY

5 Údržba zariadenia

ROZOBRATIE A OPÄTOVNÉ ZLOŽENIE 
DVIEROK  
Úplne otvorte dvierka a zablokujte ich pomocou 
jednej z plastových zarážok, ktoré sa dodávajú v 
plastovom kryte vášho prístroja. 

Odstráňte upevnené sklo: 
Pomocou druhej zarážky (alebo skrutkovača) 
zatlačte na miesta , aby ste uvoľnili sklo.

Odstráňte sklo:

Upozornenie:
Na čistenie sklenených dvierok rúry 

nepoužívajte drsné hubky ani drôtenky, 
pretože by sa mohol poškrabať povrch, čo 
by mohlo viesť k prasknutiu skla.
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5 Údržba zariadenia

Sklo neponárajte do vody. Opláchnite 
čistou vodou a osušte handričkou,  
z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

Po vyčistení nasaďte sklo do kovových držiakov, 
potom ho zacvaknite tak, aby svetlá strana 
smerovala von.

Odstráňte plastový klin.
Prístroj je znova pripravený na použitie.

Charakteristika žiarovky:
15 W, 220 – 240 V~, 300 °C, E14
Ak žiarovky nefungujú, môžete ich vymeniť 
sami. Zložte tienidlo a potom odskrutkujte 
žiarovku (použite gumenú rukavicu, ktorá uľahčí 
vymontovanie). Namontujte novú žiarovku a 
nasaďte späť tienidlo.

VÝMENA SVETLA
Upozornenie:
Pred výmenou žiarovky sa uistite, či je 

zariadenie odpojené od napájania, aby 
sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu 
elektrickým prúdom. Zásah vykonajte, keď 
je zariadenie vychladnuté.

•VÝMENA SVIETIDLA
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7Anomálie a riešenia6
ANOMÁLIE RIEŠENIA

Rúra sa 
nezohrieva.

Skontrolujte, či je 
rúra zapojená alebo 
či poistky vašej 
elektroinštalácie nie 
sú vypnuté. Zvýšte 
zvolenú teplotu.

Osvetlenie rúry 
nefunguje.

Vymeňte žiarovku alebo 
poistku. Skontrolujte, či 
je rúra dobre zapojená.

Ventilátor 
chladenia sa otáča 
aj po vypnutí rúry.

Je to normálne, 
ventilátor sa môže 
otáčať ešte hodinu 
po pečení, aby sa 
postupne znížila 
teplota vnútri aj na 
povrchu rúry. Ak to trvá 
dlhšie, obráťte sa na 
popredajný servis. 

Čistenie pyrolýzou 
sa nevykoná. 

Skontrolujte, či sú 
dvierka zatvorené. 
Ak sa vyskytne chyba 
zamknutia dvierok 
alebo teplotného 
snímača, obráťte sa na 
popredajný servis. 

Na obrazovke 
bliká symbol 
zamknutie 
dvierok. 

Vyskytla sa chyba 
zamknutia dvierok, 
obráťte sa na 
popredajný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Baliace materiály tohto zariadenia 
sú recyklovateľné. Podieľajte sa na 
recyklácii a prispievajte k ochrane 
životného prostredia a uložte ich do 
komunálnych kontajnerov určených na 
tento účel. 
Toto zariadenie obsahuje tiež mnoho 
recyklovateľných materiálov. Je označené 
týmto logom, ktorý označuje, že opotrebované 
zariadenia sa nesmú miešať s ostatnými odpadmi.
Výrobca bude zariadenia recyklovať v najlepších 
podmienkach v súlade s európskou smernicou               
o likvidácii elektrických a elektronických zariadení. 
Podrobné informácie o najbližších zberných 
miestach opotrebovaných zariadení získate od 
mestského úradu alebo predajcu.
Ďakujeme vám za vašu spoluprácu v oblasti 
ochrany životného prostredia.

SERVISNÉ VOLANIA
Akékoľvek opravy na vašom prístroji musí vykonať 
kvalifikovaný odborník oprávnený pracovať 
na značke. Pri volaní uveďte úplné referencie 
vášho spotrebiča (obchodná referencia, servisná 
referencia, sériové číslo), aby sme mohli lepšie 
zvládnuť váš hovor. Tieto informácie sú uvedené na 
výrobnom štítku pripojenom k   vášmu zariadeniu.

Mod. 5H- 196 N

Typ. 1HV111C2

Cod. 901015093

Serie: 071212776

230V/50HZ

W max 3570 W

Made in EU
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ČASTI VÝMENY GENUINY
Pri údržbárskych prácach požiadajte, aby sa 
používali iba certifikované originálne náhradné 
diely.

Volania na služby8




