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MYSLÍME NA VÁS
ťěkujeme, ye jste si zakoupili spotTebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zku¥eností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotTebič byl navryen s ohledem na jeho uyivatele. Kdykoliv
jej proto pouyíváte, můyete se spolehnout, ye pokaydé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně pouyívání, broyury, poradce pTi potíyích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace va¥eho spotTebiče, kterou získáte lep¥í servis:
www.registerelectrolux.com

Nákupu pTíslu¥enství, spotTebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
vá¥ spotTebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
ťoporučujeme pouyívat originální náhradní díly.
PTi kontaktu se servisním stTediskem se ujistěte, ye máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNŤ), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém ¥títku.

 Upozornění / ťůleyité bezpečnostní informace
 V¥eobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně yivotního prostTedí

Zmĕny vyhrazeny.
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1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMAŤE
Tento návod si pečlivě pTečtěte je¥tě pTed instalací
spotTebiče a jeho prvním pouyitím. Výrobce nenese
odpovědnost za yádný úraz ani ¥kodu v důsledku
nesprávné instalace nebo pouyití. Návod k pouyití vydy
uchovávejte na bezpečném a pTístupném místě pro jeho
budoucí pouyití.

1.1 Bezpečnost dětí a postiyených osob
• Tento spotTebič smí pouyívat děti star¥í osmi let nebo

osoby se sníyenými fyzickými, smyslovými nebo
du¥evními schopnostmi nebo osoby bez patTičných
zku¥eností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledCuje bezpečný
provoz spotTebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotTebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotTebičem.
• V¥echny obaly uschovejte z dosahu dětí a Tádně je

zlikvidujte.
• Je-li spotTebič v provozu nebo pokud chladne,

nedovolte dětem a domácím zvíTatům, aby se k němu
pTibliyovaly. PTístupné části jsou horké.

• Pokud je spotTebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

• Či¥tění a uyivatelskou údrybu spotTebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.

• ťěti mlad¥í tTí let dryte z dosahu spotTebiče vydy, kdyy
je v provozu.

1.2 V¥eobecné bezpečnostní informace
• Tento spotTebič smí instalovat a výměnu kabelu

provádět jen kvalifikovaná osoba.
• VAROVÁNÍ: SpotTebič a jeho dostupné části se

mohou během pouyívání zahTát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. ťěti mlad¥í osmi let
bez stálého dozoru dryte z dosahu spotTebiče.
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• PTi vkládání či vyjímání pTíslu¥enství či nádobí vydy
pouyívejte kuchyCské chCapky.

• PTed údrybou odpojte spotTebič od napájení.
• PTed výměnou yárovky se nejprve pTesvědčte, ye je

spotTebič vypnutý, abyste pTede¥li riziku úrazu
elektrickým proudem.

• K či¥tění spotTebiče nepouyívejte čisticí zaTízení na
páru.

• Nepouyívejte drsné čisticí prostTedky nebo ostré
kovové ¥krabky k čistění skleněných dvíTek, mohly by
po¥krábat povrch, coy by mohlo následně vést k
rozbití skla.

• Jestliye je po¥kozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní stTedisko nebo
osoba s podobnou pTíslu¥nou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

• K odstranění dráyek na ro¥ty nejprve odtáhněte
pTední a poté zadní konec dráyek na ro¥ty od stěny
trouby. ťráyky na ro¥ty instalujte stejným postupem v
opačném poTadí.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!
Tento spotTebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

• OdstraCte ve¥kerý obalový materiál.
• Po¥kozený spotTebič neinstalujte ani

nepouyívejte.
• Siďte se pokyny k instalaci dodanými

spolu s tímto spotTebičem.
• PTi pTemis`ování spotTebiče buďte

vydy opatrní, protoye je těyký. Vydy
pouyívejte ochranné rukavice a
uzavTenou obuv.

• Netahejte spotTebič za dryadlo.
• ťodryujte minimální vzdálenosti od

ostatních spotTebičů a nábytku.
• Ujistěte se, ye je spotTebič

namontován pod bezpečnou

konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.

• Strany spotTebiče musí být umístěny
vedle spotTebičů nebo kuchyCského
nábytku stejné vý¥ky.

• SpotTebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.

2.2 PTipojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poyáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.

• Ve¥kerá elektrická pTipojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikáTem.

• SpotTebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na

typovém ¥títku souhlasí s parametry
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elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obra`te se na elektrikáTe.

• Vydy pouyívejte správně instalovanou
sí`ovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Nepouyívejte rozbočovací zástrčky
ani prodluyovací kabely.

• ťbejte na to, abyste nepo¥kodili
napájecí kabel a sí`ovou zástrčku.
Jestliye potTebujete vyměnit pTívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní stTedisko.

• Sí`ové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvíTek
spotTebiče, obzvlá¥tě, jsou-li dvíTka
horká.

• Ochrana pTed úrazem elektrickým
proudem u yivých či izolovaných částí
musí být pTipevněna tak, aby ne¥la
odstranit bez pouyití nástrojů.

• Sí`ovou zástrčku zapojte do sí`ové
zásuvky ay na konci instalace
spotTebiče. Po instalaci musí zůstat
sí`ová zástrčka nadále dostupná.

• Pokud je sí`ová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni sí`ovou zástrčku.

• Neodpojujte spotTebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vydy tahejte za
zástrčku.

• Pouyívejte pouze správná izolační
zaTízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky ¥roubového typu se
musí odstranit z dryáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.

• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zaTízení k Tádnému
odpojení v¥ech napájecích vodičů
spotTebiče. Toto izolační zaTízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoC 3 mm ¥irokou.

• Tento spotTebič je v souladu se
směrnicemi EHS.

2.3 Pouyití spotTebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.

• Tento spotTebič je určen pouze k
domácímu pouyití.

• NeměCte technické parametry tohoto
spotTebiče.

• Ujistěte se, ye nejsou ventilační
otvory zakryté.

• Zapnutý spotTebič nenechávejte bez
dozoru.

• SpotTebič po kaydém pouyití vypněte.
• Pokud je spotTebič v provozu, buďte

pTi otevírání jeho dvíTek opatrní. Můye
dojít k uvolnění horkého vzduchu.

• Nepracujte se spotTebičem, kdyy
máte vlhké ruce nebo kdyy je v
kontaktu s vodou.

• ťvíTka spotTebiče nikdy neotvírejte
násilím.

• Nepouyívejte spotTebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.

• ťvíTka spotTebiče otevírejte opatrně.
Pouyíváte-li pTi pTípravě jídla pTísady
obsahující alkohol, můye vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.

• PTi otvírání dvíTek nesmí být v
blízkosti spotTebiče jiskry ani otevTený
oheC.

• ťo spotTebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotTebič neumís`ujte hoTlavé
pTedměty nebo pTedměty obsahující
hoTlavé látky.

• Mikrovlnnou funkci nepouyívejte k
pTedehTátí trouby.

VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí po¥kození
spotTebiče.

• Jak zabránit po¥kození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné

pTedměty pTímo na dno
spotTebiče.

– Na dno spotTebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.

– Nenalévejte vodu pTímo do
horkého spotTebiče.

– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotTebiči.

– PTi vkládání nebo vyjímání
pTíslu¥enství buďte opatrní.

• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotTebiče.

• PTi pečení vlhkých koláčů pouyívejte
hluboký plech. Ovocné ¥`ávy mohou
zanechat trvalé skvrny.

• Tento spotTebič je určen výhradně pro
pTípravu jídel. Nesmí být pouyíván k
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jiným účelům, napTíklad k vytápění
místností.

• Vydy pečte se zavTenými dvíTky
trouby.

• Je-li spotTebič instalován za
nábytkovým panelem (napT. dvíTky),
dvíTka nábytku nesmí být nikdy
zavTená, kdyy je spotTebič v provozu.
Za zavTeným nábytkovým panelem
můye docházet k nárůstu horka a
vlhka, coy můye následně po¥kodit
spotTebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotTebič po pouyití zcela
nevychladne.

2.4 Či¥tění a údryba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
poyáru nebo po¥kození
spotTebiče.

• PTed či¥těním nebo údrybou spotTebič
vydy vypněte a vytáhněte sí`ovou
zástrčku ze zásuvky.

• PTesvědčte se, ye spotTebič uy
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.

• Po¥kozené skleněné panely okamyitě
vyměCte. Kontaktujte autorizované
servisní stTedisko.

• PTi vyjímání dvíTek spotTebiče buďte
opatrní. ťvíTka jsou těyká!

• SpotTebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili po¥kození materiálu jeho
povrchu.

• Vyčistěte spotTebič vlhkým měkkým
hadrem. Pouyívejte pouze neutrální
mycí prostTedky. Nepouyívejte yádné
prostTedky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpou¥tědla nebo kovové
pTedměty.

• Pouyijete-li sprej do trouby, Tiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.

• Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte yádným druhem
čistícího prostTedku.

2.5 VnitTní osvětlení
• V tomto spotTebiči se pouyívají

speciální či halogenové yárovky
pouze pro pouyití v domácích
spotTebičích. Nepouyívejte je pro
osvětlení domácnosti.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

• PTed výměnou yárovky spotTebič
odpojte od napájení.

• Pouyívejte pouze yárovky se stejnými
vlastnostmi.

2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udu¥ení.

• Odpojte spotTebič od elektrické sítě.
• OdTízněte sí`ový kabel v blízkosti

spotTebiče a zlikvidujte jej.
• OdstraCte dveTní západku, abyste

zabránili uvěznění dětí a domácích
zvíTat ve spotTebiči.

2.Ř Obsluha
• Pro opravu spotTebiče se obra`te na

autorizované servisní stTedisko.
• Pouyívejte výhradně originální

náhradní díly.
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3. POPIS SPOTSEBIČE
3.1 Ťelkový pohled

21 64 53

8

7

9

10

5

4

3

2

1

11

1 Ovládací panel
2 Kontrolka / symbol napájení
3 Ovladač funkcí trouby
4 Analogový časovač
5 Ovladač teploty
6 Ukazatel / symbol teploty
Ř Topné těleso
ř Osvětlení
9 Ventilátor
10 ťráyky na ro¥ty, vyjímatelné
11 Polohy polic

3.2 PTíslu¥enství
• Tvarovaný rošt

Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.

• Plech na pečení
Na koláče a su¥enky.

• Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.

• Teleskopické výsuvy
Pro ro¥ty a plechy na pečení.

4. PSEť PRVNÍM POUxITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 První či¥tění
Ze spotTebiče odstraCte ve¥keré
pTíslu¥enství a vyjímatelné dráyky na
ro¥ty.

Viz část „Či¥tění a údryba“.

PTed prvním pouyitím spotTebič i
pTíslu¥enství vyčistěte.
PTíslu¥enství a vyjímatelné dráyky vloyte
zpět do jejich původní polohy.

4.2 PTedehTátí
PTedehTátí prázdného spotTebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.

1. Zvolte funkci  a maximální teplotu.
2. Nechte spotTebič pracovat jednu

hodinu.
3. Zvolte funkci  a nastavte

maximální teplotu.
4. Nechte spotTebič pracovat 15 minut.
5. Zvolte funkci  a nastavte

maximální teplotu.
6. Nechte spotTebič pracovat 15 minut.
PTíslu¥enství se můye zahTát více ney
obvykle. Ze spotTebiče můye vycházet
zápach a kouT. To je normální jev.
Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.
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5. ťENNÍ POUxÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Zapnutí a vypnutí
spotTebiče

Podle daného modelu má
váš spotTebič kontrolky,
symboly ovladače nebo
ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí,

kdyy je spotTebič v
provozu.

• Symbol ukazuje, zda
ovladač Tídí funkce trouby
nebo teplotu.

• Ukazatel se zobrazí, kdyy
trouba začne hTát.

1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
poyadovanou funkci.

2. Otočte ovladačem teploty na
poyadovanou teplotu.

3. SpotTebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.

5.2 Funkce trouby

Funkce trouby Použití
Poloha Vypnuto SpotTebič je vypnutý.

Osvětlení Zapne osvětlení bez pečící funkce.

Horní/spodní
ohTev

K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.

Horní ohTev K pečení chleba, koláčů a pečiva dozlatova. K
dopečení hotových jídel.

Spodní ohTev K pečení koláčů s kTupavým spodkem a zavaTování
potravin.

Gril Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.

Velkoplo¥ný gril Ke grilování plochých kusů ve velkém mnoyství a
opékání chleba.

Turbo gril K pečení vět¥ích kusů masa nebo drůbeye s kostmi
na jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
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Funkce trouby Použití
Pravý horký
vzduch

K pečení jídel na tTech úrovních současně a k su¥e‐
ní potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °Ť niy¥í
ney pTi pouyití funkce Horní/spodní ohTev.

PTíprava pizzy K pečení jídel, která vyyadují propečeněj¥í a kTupa‐
vý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °Ť niy¥í ney pTi pouyití funkce Horní/spod‐
ní ohTev.

6. FUNKŤE HOťIN
6.1 Analogový časovač
Časovač nabízí tyto funkce:
• ťenní čas
• Minutka + Konec pečení.

A B

C

A. Okénko
B. Otočný ovladač
C. Ovladač nastavení

Nastavení denního času
ťenní čas nastavíte stisknutím a
otočením ovladače nastavení proti směru
hodinových ručiček (ve směru ¥ipky),
dokud nejsou ručičky hodin v
poyadované poloze. Ovladačem
nastavení neotáčejte po směru
hodinových ručiček.
Poté, co nastavíte čas, nechte ovladač
nastavení vrátit do původní polohy, nebo
jej opatrně otočte zpět.

Normální nastavení 

Otočte ovladačem nastavení proti směru
hodinových ručiček, dokud se v okénku
neukáye . V této poloze spotTebič
ovládáte manuálně. Funkce Minutka +
Konec pečení je vypnutá.

Minutka + Konec pečení
Slouyí k nastavení času automatického
vypnutí funkce trouby. Maximální čas,
který lze nastavit, je 1ř0 minut.

Pouyijte pouze u jídel, která
nepotTebují během pTípravy
míchat nebo sledovat.
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1. Zvolte funkci trouby a teplotu.
2. Otočte ovladačem nastavení proti

směru hodinových ručiček, dokud se
v okénku otočného ovladače
neobjeví poyadovaný čas vypnutí (v
minutách).

Spustí se odpočet. V okamyiku uplynutí
dané doby zazní zvukový signál.
SpotTebič se vypne.

Zvukovou signalizaci lze
vypnout. Otočte ovladačem
nastavení proti směru
hodinových ručiček, dokud
se v okénku neukáye . V
této poloze se po vypnutí
spotTebiče nebude ozývat
yádný zvukový signál.

Ťhcete-li zru¥it funkci Minutka + Konec
pečení, otočte ovladačem nastavení proti
směru hodinových ručiček, dokud se v
okénku neukáye .

Ř. POUxITÍ PSÍSLU[ENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

Ř.1 Vloyení pTíslu¥enství
Tvarovaný ro¥t:
Ro¥t zasuCte mezi vodicí li¥ty dráyek
ro¥tů a ujistěte se, ye noyičky směTují
dolů.

Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuCte mezi
vodicí li¥ty dráyek ro¥tů.

Společně vloyení tvarovaného ro¥tu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuCte mezi
dráyky zvolené úrovně ro¥tu a tvarovaný
ro¥t v dráykách nad nimi a ujistěte se, ye
noyičky směTují dolů.
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Malé záTezy nahoTe zaji¥`ují
vy¥¥í bezpečnost. Tyto
záTezy také fungují jako
zaTízení proti pTeklopení.
Vysoký okraj kolem ro¥tu
slouyí jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob.

Ř.2 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
pouyití.

Teleskopické výsuvy usnadCují vkládání
nebo vytahování ro¥tů.

POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemayte.

1. Pravou i levou teleskopickou výsuvu
zcela vytáhněte.

°C

2. Na teleskopické výsuvy poloyte
tvarovaný ro¥t a opatrně je zasuCte
do spotTebiče.

°C

PTed tím, ney zavTete dvíTka trouby, se
ujistěte, ye jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotTebiče.

ř. ťOPLBKOVÉ FUNKŤE
ř.1 Ťhladící ventilátor
Kdyy je spotTebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udryoval povrch spotTebiče chladný.
Jestliye spotTebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení ay do
úplného ochlazení spotTebiče.

ř.2 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha spotTebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné pTehTátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
pTeru¥í napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
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9. TIPY A RAťY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a mnoyství
pouyitých pTísad.

9.1 V¥eobecné informace
• SpotTebič má pět úrovní ro¥tů. Polohy

ro¥tů ve spotTebiči se počítají zdola.
• Tento spotTebič je vybaven

speciálním systémem, který zaji¥`uje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umoyCuje pečení a
vaTení v páTe, takye jídla jsou uvnitT
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
ťoba pečení a spotTeba energie jsou
sníyeny na minimum.

• Ve spotTebiči nebo na skleněných
panelech dvíTek se můye sráyet
vlhkost. To je normální jev. PTi
otvírání dvíTek spotTebiče během
pTípravy jídla vydy odstupte.
Kondenzaci sníyíte, kdyy spotTebič
vydy pTed pTípravou jídla na 10 minut
pTedehTejte.

• Po kaydém pouyití spotTebiče setTete
vlhkost.

• PTi pTípravě jídel na dno spotTebiče
nestavte yádné pTedměty a yádnou
část spotTebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a po¥kodit smalt.

9.2 Pečení moučníků
• Neotvírejte dvíTka, dokud neuplynou

3/4 času nutného k pečení.
• Jestliye do trouby vloyíte dva plechy

na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveC dráyek volná.

9.3 Pečení masa a ryb
• PTi pečení velmi tučného jídla pouyijte

hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvoTily skvrny, které by jiy
nemusely jít odstranit.

• PTed podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
¥`áva.

• ťo hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se pTi pečení tolik
nekouTilo. Kondenzaci kouTe
zabráníte dolitím vody pokaydé, kdyy
se odpaTí.

9.4 ťoby pTípravy
ťoba pTípravy záleyí na druhu potravin,
jejich konzistenci a mnoyství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlep¥í
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
mnoyství potravin, které s tímto
spotTebičem pouyíváte.

9.5 Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐

kyTeplota
(°C)

Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

[lehané
recepty

1Ř0 2 160 3 (2 a 4) 45 - 60 V koláčové
formě

KTehké
těsto

1Ř0 2 160 3 (2 a 4) 20 - 30 V koláčové
formě
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Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐
kyTeplota

(°C)
Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Tvarohový
koláč s
podmás‐
lím

1Ř0 1 165 2 60 - ř0 V koláčové
formě o
průměru
26 cm

Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)1)

1Ř0 2 160 2 (vlevo a
vpravo)

ř0 - 100 Ve dvou
koláčových
formách o
průměru
20 cm na
tvarova‐
ném ro¥tu

Závin 1Ř5 3 150 2 60 - ř0 Na plechu
na pečení

Marmelá‐
dový dort

1Ř0 2 165 2 (vlevo a
vpravo)

30 - 40 V koláčové
formě o
průměru
26 cm

Pi¥kotový
koláč

1Ř0 2 160 2 50 - 60 V koláčové
formě o
průměru
26 cm

Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
ný dort1)

160 2 150 2 90 - 120 V koláčové
formě o
průměru
20 cm

[vestkový
koláč1)

1Ř5 1 160 2 50 - 60 Ve formě
na chleba

Malé ko‐
láčky - na
jedné úr‐
ovni

1Ř0 3 140 - 150 3 20 - 30 Na plechu
na pečení

Malé ko‐
láčky - na
dvou úr‐
ovních

- - 140 - 150 2 a 4 25 - 35 Na plechu
na pečení

Malé ko‐
láčky - na
tTech úr‐
ovních

- - 140 - 150 1, 3 a 5 30 - 45 Na plechu
na pečení
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Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐
kyTeplota

(°C)
Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Su¥enky /
prouyky
těsta - na
jedné úr‐
ovni

140 3 140 - 150 3 30 - 35 Na plechu
na pečení

Su¥enky /
prouyky
těsta - na
dvou úr‐
ovních

- - 140 - 150 2 a 4 35 - 40 Na plechu
na pečení

Su¥enky /
prouyky
těsta - na
tTech úr‐
ovních

- - 140 - 150 1, 3 a 5 35 - 45 Na plechu
na pečení

Pusinky -
na jedné
úrovni

120 3 120 3 ř0 - 100 Na plechu
na pečení

Pusinky -
na dvou
úrovních1)

- - 120 2 a 4 ř0 - 100 Na plechu
na pečení

xemle1) 190 3 190 3 12 - 20 Na plechu
na pečení

Banánky -
na jedné
úrovni

190 3 1Ř0 3 25 - 35 Na plechu
na pečení

Banánky -
na dvou
úrovních

- - 1Ř0 2 a 4 35 - 45 Na plechu
na pečení

Ploché
koláče s
náplní

1ř0 2 1Ř0 2 45 - Ř0 V koláčové
formě o
průměru
20 cm

Bohatý
ovocný
koláč

160 1 150 2 110 - 120 V koláčové
formě o
průměru
24 cm
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Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐
kyTeplota

(°C)
Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Pi¥kotový
dort

1Ř0 1 160 2 (vlevo a
vpravo)

50 - 60 V koláčové
formě o
průměru
20 cm

1) PTedehTejte troubu po dobu 10 minut.

Chléb a pizza
Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐

kyTeplota
(°C)

Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Bílý
chléb1)

190 1 190 1 60 - Ř0 1 - 2 kusy,
500 g je‐
den kus

xitný
chléb

190 1 1ř0 1 30 - 45 Ve formě
na chleba

Bagety/
kaiserky 1)

190 2 1ř0 2 (2 a 4) 25 - 40 6 - ř rohlí‐
ků na ple‐
chu na pe‐
čení

Pizza1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Na plechu
na pečení
nebo v
hlubokém
pekáči /
plechu

Čajové ko‐
láčky1)

200 3 190 3 10 - 20 Na plechu
na pečení

1) PTedehTejte troubu po dobu 10 minut.

Koláče s náplní
Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐

kyTeplota
(°C)

Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Těstovino‐
vý nákyp

200 2 1ř0 2 40 - 50 Ve formě

Zelenino‐
vý nákyp

200 2 1Ř5 2 45 - 60 Ve formě
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Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐
kyTeplota

(°C)
Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Lotrinský
slaný ko‐
láč1)

1ř0 1 1ř0 1 50 - 60 Ve formě

Lasagne1) 1ř0 - 190 2 1ř0 - 190 2 25 - 40 Ve formě

Zapečené
cannello‐
ni1)

1ř0 - 190 2 1ř0 - 190 2 25 - 40 Ve formě

1) PTedehTejte troubu po dobu 10 minut.

Maso
Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐

kyTeplota
(°C)

Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Hovězí 200 2 190 2 50 - Ř0 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

VepTové 1ř0 2 1ř0 2 90 - 120 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

Telecí 190 2 1Ř5 2 90 - 120 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

Anglický
rostbíf, ne‐
propečený

210 2 200 2 50 - 60 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

Anglický
rostbíf,
stTedně
propečený

210 2 200 2 60 - Ř0 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

Anglický
rostbíf,
dobTe pro‐
pečený

210 2 200 2 Ř0 - Ř5 Na tvaro‐
vaném
ro¥tu

VepTové
plecko

1ř0 2 1Ř0 2 120 - 150 S kůyí

VepTové
noyičky

1ř0 2 160 2 100 - 120 2 kousky

Jehněčí 190 2 1Ř5 2 110 - 130 Kýta
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Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐
kyTeplota

(°C)
Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

KuTe 220 2 200 2 Ř0 - ř5 Ťelé

Krůta 1ř0 2 160 2 210 - 240 Ťelá

Kachna 1Ř5 2 220 2 120 - 150 Ťelá

Husa 1Ř5 2 160 1 150 - 200 Ťelá

Králík 190 2 1Ř5 2 60 - ř0 Naporco‐
vaný

Zajíc 190 2 1Ř5 2 150 - 200 Naporco‐
vaný

Bayant 190 2 1Ř5 2 90 - 120 Ťelý

Ryby
Jídlo Horní/Dolní ohTev Pravý horký vzduch Čas (min) Poznám‐

kyTeplota
(°C)

Poloha
roštu

Teplota
(°C)

Poloha
roštu

Pstruh /
prayma

190 2 1Ř5 2 40 - 55 3 - 4 ryby

TuCák / lo‐
sos

190 2 1Ř5 2 35 - 60 4 - 6 filetů

9.6 Gril
Prázdnou troubu pTed
pTípravou jídel vydy na tTi
minuty pTedehTejte.

Jídlo Množství Teplota
(°C)

Čas (min) Poloha
roštuKs (g) 1. strana 2. strana

Hovězí
svíčková

4 ř00 max. 12 - 15 12 - 14 4

Hovězí bif‐
tek

4 600 max. 10 - 12 6 - ř 4

Klobásy ř - max. 12 - 15 10 - 12 4

VepTové
kotlety

4 600 max. 12 - 16 12 - 14 4
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Jídlo Množství Teplota
(°C)

Čas (min) Poloha
roštuKs (g) 1. strana 2. strana

KuTe (roz‐
krojené na
polovinu)

2 1000 max. 30 - 35 25 - 30 4

Kebaby 4 - max. 10 - 15 10 - 12 4

KuTecí
prsa

4 400 max. 12 - 15 12 - 14 4

Hambur‐
gery

6 600 max. 20 - 30 - 4

Rybí filé 4 400 max. 12 - 14 10 - 12 4

Toasty 4 - 6 - max. 5 - Ř - 4

Topinky 4 - 6 - max. 2 - 4 2 - 3 4

9.Ř Turbo gril
Hovězí
Jídlo Množství Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Rostbíf nebo hov‐
ězí filet, neprope‐
čený1)

na cm tlou¥`ky 190 - 200 5 - 6 1 nebo 2

Rostbíf nebo hov‐
ězí filet, stTedně
propečený1)

na cm tlou¥`ky 1ř0 - 190 6 - ř 1 nebo 2

Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobTe pro‐
pečený1)

na cm tlou¥`ky 1Ř0 - 1ř0 ř - 10 1 nebo 2

1) PTedehTejte troubu.

VepTové
Jídlo Množství (kg) Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Plec, krkovice, ký‐
ta v celku

1 - 1,5 160 - 1ř0 90 - 120 1 nebo 2

Kotlety, yebírka 1 - 1,5 1Ř0 - 1ř0 60 - 90 1 nebo 2

Sekaná 0,Ř5 - 1 160 - 1Ř0 50 - 60 1 nebo 2

VepTové koleno
(pTedvaTené)

0,Ř5 - 1 150 - 1Ř0 90 - 120 1 nebo 2
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Telecí
Jídlo Množství (kg) Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Telecí pečeně 1 160 - 1ř0 90 - 120 1 nebo 2

Telecí koleno 1,5 - 2 160 - 1ř0 120 - 150 1 nebo 2

Jehněčí
Jídlo Množství (kg) Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně

1 - 1,5 150 - 1Ř0 100 - 120 1 nebo 2

Jehněčí hTbet 1 - 1,5 160 - 1ř0 40 - 60 1 nebo 2

Drůbež
Jídlo Množství (kg) Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Kusy drůbeye 0,2 - 0,25 kay‐

dý
200 - 220 30 - 50 1 nebo 2

Půlka kuTete 0,4 - 0,5 kaydá 190 - 210 35 - 50 1 nebo 2

KuTe, brojler 1 - 1,5 190 - 210 50 - Ř0 1 nebo 2

Kachna 1,5 - 2 1ř0 - 200 ř0 - 100 1 nebo 2

Husa 3,5 - 5 160 - 1ř0 120 - 1ř0 1 nebo 2

Krůta 2,5 - 3,5 160 - 1ř0 120 - 150 1 nebo 2

Krůta 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 nebo 2

Ryby (dušené)
Jídlo Množství (kg) Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu
Ťelá ryba 1 - 1,5 210 - 220 40 - 60 1 nebo 2

9.ř Su¥ení - Pravý horký
vzduch
• Pouyívejte plechy vyloyené papírem

odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.

• Lep¥ích výsledků dosáhnete, kdyy
troubu v polovině doby su¥ení
zastavíte, otevTete dvíTka a necháte ji
na jednu noc vychladnout pTed
dokončením su¥ení.

Zelenina
Jídlo Teplota (°C) Čas (hod) Poloha roštu

Jedna poloha Dvě polohy
Fazole 60 - Ř0 6 - ř 3 1 / 4

Papriky 60 - Ř0 5 - 6 3 1 / 4

Zelenina do
polévky

60 - Ř0 5 - 6 3 1 / 4
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Jídlo Teplota (°C) Čas (hod) Poloha roštu
Jedna poloha Dvě polohy

Houby 50 - 60 6 - ř 3 1 / 4

Byliny 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4

Ovoce
Jídlo Teplota (°C) Čas (hod) Poloha roštu

Jedna poloha Dvě polohy
[vestky 60 - Ř0 ř - 10 3 1 / 4

MeruCky 60 - Ř0 ř - 10 3 1 / 4

Jablečné plátky 60 - Ř0 6 - ř 3 1 / 4

Hru¥ky 60 - Ř0 6 - 9 3 1 / 4

10. ČI[TĚNÍ A ÚťRxBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Poznámky k či¥tění
• PTední stranu spotTebiče otTete

měkkým hadTíkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostTedku.

• K či¥tění kovových ploch pouyívejte
speciální čisticí prostTedek.

• VnitTek spotTebiče čistěte po kaydém
pouyití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel můye způsobit poyár. Riziko je
vy¥¥í u grilovacího pekáče.

• Odolné nečistoty odstraCte pomocí
speciálního prostTedku k či¥tění
trouby.

• Vyčistěte v¥echno pTíslu¥enství po
kaydém pouyití a nechte jej vysu¥it.
Pouyijte měkký hadr a vlaynou vodu s
mycím prostTedkem.

• Máte-li nepTilnavé pTíslu¥enství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostTedky, ostrými pTedměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k po¥kození nepTilnavého
povrchu.

10.2 SpotTebiče z nerezové
oceli nebo hliníku

ťvíTka trouby čistěte pouze
vlhkým hadTíkem nebo
houbou. Osu¥te je měkkým
hadTíkem.
Nikdy nepouyívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostTedky, protoye by mohly
po¥kodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.

10.3 Či¥tění dveTního těsnění
• Těsnění dvíTek pravidelně kontrolujte.

Těsnění je umístěno kolem rámu
dvíTek trouby. SpotTebič nepouyívejte,
je-li těsnění dvíTek po¥kozeno.
Kontaktujte autorizované servisní
stTedisko.

• PTi či¥tění těsnění dvíTek trouby se
Tiďte v¥eobecnými informacemi
ohledně či¥tění spotTebiče.
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10.4 Vyjmutí dráyek na ro¥ty a
vyjmutí katalytických panelů
Ťhcete-li troubu vyčistit, odstraCte dráyky
na ro¥ty a vyjměte katalytické panely.

POZOR!
PTi odstraCování dráyek na
ro¥ty buďte opatrní.
Katalytické panely nejsou
pTipevněné ke stěnám
trouby a mohou pTi
odstranění dráyek na ro¥ty
spadnout.

1. Odtáhněte pTední část dráyek na
ro¥ty od stěny trouby. ťruhou rukou
pTitom podryte zadní dráyky a
katalytický panel, aby nespadly.

2. Odtáhněte zadní konec dráyek na
ro¥ty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.

2
1

ťráyky na ro¥ty instalujte stejným
postupem v opačném poTadí.

Zaráyky na teleskopických
výsuvách musí směTovat
dopTedu.

10.5 Katalytické či¥tění
POZOR!
Nečistěte katalytickou vrstvu
spreji do trouby, abrazivními
čisticími prostTedky, mýdly či
jinými čisticími prostTedky.
ťo¥lo by k po¥kození
katalytické vrstvy.

Skvrny nebo změna
zbarvení katalytické vrstvy
nemá vliv na její vlastnosti.

VAROVÁNÍ!
Kdyy troubu čistíte pTi
vysoké teplotě, nedovolte
dětem, aby se k ní
pTibliyovaly. Povrch trouby je
velmi horký a hrozí
nebezpečí popálenin.

PTed spu¥těním
katalytického či¥tění vyjměte
z trouby ve¥keré
pTíslu¥enství.

Stěny s katalytickým povlakem mají
samočisticí schopnost. Absorbují tuk,
který se na stěnách usazuje pTi provozu
spotTebiče.
Abyste proces samoči¥tění podpoTili,
pravidelně prázdnou troubu zahTívejte.
1. Vyčistěte dno trouby pomocí vlayné

vody a mycího prostTedku a poté jej
vysu¥te.

2. Nastavte funkci .
3. Nastavte teplotu trouby na 250 °Ť a

nechte troubu jednu hodinu pracovat.
4. Jakmile spotTebič vychladne,

vyčistěte jej pomocí měkké a vlhké
houbičky.

10.6 Strop trouby
VAROVÁNÍ!
PTed odklopením topného
článku spotTebič vypněte.
PTesvědčte se, ye spotTebič
uy vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.

OdstraCte dráyky na ro¥ty.
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Topný článek lze pro snaz¥í či¥tění
stropu trouby vyjmout.
1. Vy¥roubujte ¥roub, kterým je topný

článek pTipevněn. Napoprvé pouyijte
¥roubovák.

2. Opatrně vytáhněte topný článek
směrem dolů.

3. Strop trouby vytTete měkkým
hadTíkem namočeným v teplé vodě s
mycím prostTedkem a nechte jej
vyschnout.

Topný článek instalujte stejným
postupem v opačném poTadí.
Instalujte dráyky na ro¥ty.

VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, ye je topný
článek správně
namontovaný a nepadá
dolů.

10.Ř Či¥tění dvíTek trouby
ťvíTka trouby jsou osazena tTemi
skleněnými panely.ťvíTka trouby a vnitTní
skleněné panely lze za účelem či¥tění
demontovat.

Jestliye se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
pTedtím, ney odstraníte
dvíTka trouby, mohou se
dvíTka náhle zavTít.

POZOR!
SpotTebič bez skleněných
panelů nepouyívejte.

1. ťvíTka zcela otevTete a zaměTte se
na dveTní závěs na pravé straně
dvíTek.

2. Zatlačte na zaji¥`ovací prvek, dokud
nezapadne zpátky.

3. Jednou rukou dryte zatlačený prvek.
Pomocí ¥roubováku druhou rukou
nadzdvihněte a otočte páčku pravého
závěsu dvíTek.

4. ZaměTte se na dveTní závěs na levé
straně dvíTek.
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5. Zvedněte a otočte páčku na levém
závěsu.

6. PTivTete dvíTka trouby do první polohy
otevTení (do poloviny). Pak dvíTka
vytáhněte směrem dopTedu z jejich
umístění.

Ř. ťvíTka poloyte na pevnou plochu na
měkkou látku.

ř. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte skleněné panely.

9. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.

90°

10. Skleněné panely nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej jeden po
druhém vytáhněte. Začněte od
vrchního panelu.

1
2

11. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osu¥te.

Po vyči¥tění skleněné panely a dvíTka
trouby opět nasaďte. Proveďte vý¥e
uvedené kroky v opačném poTadí.
ťávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
poTadí.První panel (A) má ozdobný rám.
Oblast potisku skla musí směTovat k
vnitTní straně dvíTek. Po instalaci se dále
ujistěte, ye povrch rámu skleněného
panelu (A) není na potisku skla na dotek
drsný.
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A B

Ujistěte se, ye jste prostTední skleněný
panel usadili do správné polohy.

10.ř Výměna yárovky
Na dno vnitTku spotTebiče poloyte
měkkou látku. Zabráníte tak po¥kození
krytu yárovky a vnitTku trouby.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! PTed výměnou
yárovky vypněte pojistky.
xárovka trouby a její kryt
mohou být horké.

POZOR!
Halogenovou yárovku vydy
dryte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedo¥lo ke
pTipálení mastnoty.

1. Vypněte spotTebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové

skTíCce nebo vypněte jistič.

Zadní yárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru

hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. xárovku vyměCte za vhodnou

yárovku odolnou proti teplotě 300 °Ť.
4. Nasaďte skleněný kryt.

11. OťSTRABOVÁNÍ ZÁVAť
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Ťo dělat, kdyy...

Problém Možná pTíčina Sešení
Trouba nehTeje. Trouba je vypnutá. Zapněte troubu.

Trouba nehTeje. Programátor funkce Minut‐
ka + Konec pečení není
nastavený.

Nastavte programátor
funkce Minutka + Konec
pečení. Viz kapitola
„Funkce hodin“.

Trouba nehTeje. Je spálená pojistka. Zkontrolujte, zda pTíčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obra`te se na
kvalifikovaného elektrikáTe.
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Problém Možná pTíčina Sešení
Osvětlení nefunguje. Vadná yárovka. VyměCte yárovku.

Na jídle a uvnitT trouby se
usazuje pára a kondenzát.

Nechali jste jídlo v troubě
pTíli¥ dlouho.

Po dokončení pTípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle ney 15–20 minut.

11.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůyete vyTe¥it sami,
obra`te se prosím na autorizované
servisní stTedisko.
PotTebné údaje pro servisní stTedisko
najdete na typovém ¥títku. Typový ¥títek

se nachází na pTedním rámu vnitTní části
spotTebiče. Nesundávejte typový ¥títek z
vnitTní části spotTebiče.

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOť.) .........................................

Výrobní číslo (PNŤ) .........................................

Sériové číslo (SN) .........................................

12. INSTALAŤE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Vestavba

594

16

573

21548

min. 550

20600

min. 560

558

589

114

594

3
5

558

21548

min. 550

20

589

594

11416

573

590

min. 560
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3
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12.2 PTipevnění spotTebiče ke
skTíCce

A
B

12.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
¥kody způsobené
nedodryením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.

SpotTebič se dodává se sí`ovou
zástrčkou a napájecím kabelem.

12.4 Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H0Ř RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
PrůTez kabelu viz celkový pTíkon
uvedený na typovém ¥títku. Můyete
rovněy nahlédnout do tabulky:

Celkový výkon
(W)

PrůTez kabelu
(mm²)

max. 1 3ř0 3 x 0.Ř5

max. 2 300 3 x 1

max. 3 6ř0 3 x 1.5

Zemnicí vodič (ylutozelený) musí být
pTibliyně o 2 cm del¥í ney fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).

13. ENERGETIŤKÁ ÚČINNOST
13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014

Název dodavatele Electrolux

Označení modelu
EOA5220AOR
EOA5220AOV
EOA5220AOW

Index energetické účinnosti 103.5

TTída energetické účinnosti A

SpotTeba energie se standardním zatíyením, kon‐
venční reyim

0.95 kWh/cyklus

SpotTeba energie se standardním zatíyením, in‐
tenzivní horkovzdu¥ný reyim

0.řř kWh/cyklus

Počet pečicích prostorů 1

Tepelný zdroj Elektrická energie

Objem Ř2 l

Typ trouby Vestavná trouba
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Hmotnost

EOA5220AOR 33.ř kg

EOA5220AOV 33.ř kg

EOA5220AOW 34.1 kg

EN 60350-1 - Elektrické spotTebiče na
vaTení pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měTení funkce.

13.2 Úspora energie
Tento spotTebič je vybaven
funkcemi, které vám
pomohou u¥etTit energii pTi
kaydodenním vaTení.

Všeobecné rady
Ujistěte se, ye pTi provozu spotTebiče
jsou dvíTka trouby správně zavTená, a
během pTípravy jídla je ponechte
zavTená co nejvíce.
Pro účinněj¥í úsporu energie pouyívejte
kovové nádobí.

Je-li to moyné, nepTedehTívejte troubu,
ney do ní vloyíte jídlo.
Je-li doba pečení del¥í ney 30 minut,
sniyte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut pTed koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitT trouby.
Zbytkové teplo můyete vyuyít k ohTevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to moyné, pro úsporu energie
pouyívejte funkce s ventilátorem.
Uchování teploty jídla
Ťhcete-li vyuyít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejniy¥í
moyné nastavení teploty.

14. POZNÁMKY K OŤHRANĚ xIVOTNÍHO PROSTSEťÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
pTíslu¥ných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit yivotní
prostTedí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotTebiče

určené k likvidaci. SpotTebiče označené
pTíslu¥ným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. SpotTebič
odevzdejte v místním sběrném dvoTe
nebo kontaktujte místní úTad.
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MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, ye ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desa`ročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
¥týlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predov¥etkým na vás. Pri kaydom
pouyití si tak môyete by` istí, ye dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na pouyívanie, broyúry, pokyny na rie¥enie problémov a informácie o
údrybe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a vyuyívajte e¥te lep¥ie sluyby:
www.registerelectrolux.com

Môyete si kúpi` príslu¥enstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre vá¥ spotrebič:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOS_ A SLUxBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste pouyívali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktova` autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravi`
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom ¥títku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
 V¥eobecné informácie a tipy
 Ochrana yivotného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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1.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁŤIE
Pred in¥taláciou a pouyívaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priloyený návod na pouyívanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za ¥kody spôsobené
nesprávnou montáyou alebo pouyívaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnu`.

1.1 Bezpečnos` detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič smú pouyíva` deti star¥ie ako ř rokov

a osoby so zníyenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilos`ou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom pouyívaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly vydy uschovajte mimo dosah detí a náleyite ich

zlikvidujte.
• Nedovoľte de`om ani domácim zvieratám priblíyi` sa k

spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.

• Ak má spotrebič detskú poistku, mala by by` zapnutá.
• ťeti nesmú spotrebič bez dozoru čisti` ani vykonáva`

yiadnu údrybu na spotrebiči.
• ťeti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy pribliyova` k

spotrebiču, keď je v prevádzke.

1.2 V¥eobecné bezpečnostné pokyny
• Nain¥talova` tento spotrebič a vymeni` kábel smie iba

kvalifikovaná osoba.
• VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa

počas pouyívania môyu značne zahria`. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. ťeti do ř rokov nesmú ma`
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretryite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
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• Pri vyberaní alebo vkladaní príslu¥enstva alebo nádob
na pečenie vydy pouyívajte kuchynské rukavice.

• Pred údrybou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• ťbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou yiarovky

vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.

• Na čistenie spotrebiča nepouyívajte parné čističe.
• Na čistenie skla dvierok nepouyívajte abrazívne

prostriedky ani ostré kovové ¥krabky, pretoye by mohli
po¥kraba` povrch, čo môye spôsobi` rozbitie skla.

• Ak je po¥kodený elektrický napájací kábel, musíte ho
da` vymeni` u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predi¥lo
nebezpečenstvu.

• Ak chcete vybra` zasúvacie li¥ty, najprv potiahnite
prednú čas` zasúvacích lí¥t a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri in¥talácii
zasúvacích lí¥t zvoľte opačný postup.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 In¥talácia

VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nain¥talova` iba
kvalifikovaná osoba.

• OdstráCte v¥etok obalový materiál.
• Po¥kodený spotrebič nein¥talujte ani

nepouyívajte.
• ťodryiavajte pokyny pre in¥taláciu

dodané so spotrebičom.
• Vydy dávajte pozor, ak presúvate

spotrebič, pretoye je `ayký. Vydy
pouyívajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.

• Spotrebič ne`ahajte za rukovä`.
• ťodryiavajte poyadovanú minimálnu

vzdialenos` od iných spotrebičov a
nábytku.

• Uistite sa, ye zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nain¥talovaný, sú bezpečné.

• Po bokoch spotrebiča musia by`
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvý¥ rovnakej vý¥ky.

• Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
pouyíva` s napájaním z elektrickej
siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poyiaru a zásahu
elektrickým prúdom.

• V¥etky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykona`
výlučne kvalifikovaný elektrikár.

• Spotrebič musí by` uzemnený.
• Uistite sa, ye elektrické údaje

uvedené na typovom ¥títku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
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• Vydy pouyívajte správne in¥talovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepouyívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlyovacie prívodné káble.

• Uistite sa, ye zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú po¥kodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeni`, túto operáciu smie
urobi` iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.

• Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontova`
tak, aby sa nedalo odstráni` bez
nástrojov.

• Zástrčku zapojte do zásuvky ay na
konci in¥talácie. Uistite sa, ye
napájací elektrický kábel je po
in¥talácii prístupný.

• Ak je sie`ová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sie`ovú zástrčku.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete ne`ahajte za prívodný kábel.
Vydy `ahajte za zástrčku.

• Pouyite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybra` z dryiaka), uzemnenia a
stýkače.

• Elektrická sie` v domácnosti musí
ma` odpájacie zariadenie, ktoré
umoyní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na v¥etkých póloch.
Vzdialenos` kontaktov odpájacieho
zariadenia musí by` minimálne 3 mm.

• Tento spotrebič spĺCa smernice EHS.

2.3 Pouyitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.

• Tento spotrebič je určený iba na
pouyitie v domácnosti.

• NemeCte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.

• Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.

• Po kaydom pouyití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri

otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môye dôjs` k úniku horúceho
vzduchu.

• Spotrebič nepouyívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.

• Na otvorené dvierka netlačte.
• Spotrebič nepouyívajte ako pracovný

ani odkladací povrch.
• ťvierka spotrebiča otvárajte opatrne.

Pouyitím prísad s obsahom alkoholu
môye vzniknú` zmes alkoholu so
vzduchom.

• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dosta` iskry ani
otvorený plameC.

• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naC.

• Nepouyívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
po¥kodenia spotrebiča.

• Aby ste predi¥li po¥kodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné

predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,

– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,

– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,

– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,

– pri vyberaní alebo vkladaní
príslu¥enstva postupujte opatrne.

• Zmena farby smaltu nemá yiadny
vplyv na funkciu spotrebiča.

• Na prípravu vlhkých koláčov
pouyívajte hlboký pekáč. Ovocné
¥`avy spôsobujú ¥kvrny, ktoré môyu
by` trvalé.

• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie by` pouyitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
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• Rúru pouyívajte vydy so zatvorenými
dvierkami.

• Pri in¥talácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môye vytvori` teplo a vlhkos` a môyu
spôsobi` následné po¥kodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po pouyití
úplne nevychladne.

2.4 O¥etrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, poyiaru alebo
po¥kodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údryby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sie`ovej zásuvky.

• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, ye sklenené panely
prasknú.

• Ak sú sklenené panely dvierok
po¥kodené, bezodkladne ich nechajte
vymeni`. Obrá`te sa na autorizované
servisné stredisko.

• Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. ťvierka sú `ayké!

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predi¥li znehodnoteniu povrchového
materiálu.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Pouyívajte iba neutrálne
saponáty. Nepouyívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpú¥`adlá ani
kovové predmety.

• Ak pouyívate sprej na čistenie rúr,
dodryiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.

• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite yiadnym čistiacim
prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie
• xiarovka alebo halogénová yiarovka

pouyívaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepouyívajte ju na osvetlenie
domácnosti.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.

• Pred výmenou yiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.

• Pouyívajte yiarovky s rovnakými
technickými parametrami.

2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odreyte

blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• OdstráCte západku dvierok, aby ste

zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.

2.Ř Servis
• Ak treba da` spotrebič opravi`,

obrá`te sa na autorizované servisné
stredisko.

• Pouyívajte iba originálne náhradné
súčiastky.
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3. POPIS VÝROBKU
3.1 Ťelkový prehľad

21 64 53

8

7

9

10

5

4

3

2

1

11

1 Ovládací panel
2 Ukazovateľ/symbol prevádzky
3 Ovládač funkcií rúry
4 Analógový časovač
5 Ovládač teploty
6 Ukazovateľ / symbol teploty
Ř Ohrevný článok
ř Osvetlenie
9 Ventilátor
10 Zasúvacie li¥ty, vyberateľné
11 Úrovne v rúre

3.2 Príslu¥enstvo
• Drôtený rošt

Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.

• Plech na pečenie
Na koláče a su¥ienky.

• Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.

• Teleskopické lišty
Pre ro¥ty a plechy.

4. PREť PRVÝM POUxITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie li¥ty a príslu¥enstvo.

Pozrite si kapitolu
„O¥etrovanie a čistenie“.

Pred prvým pouyitím spotrebič a
príslu¥enstvo vyčistite.
Príslu¥enstvo a zasúvacie li¥ty dajte spä`
na pôvodné miesto.

4.2 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým pouyitím treba prázdny
spotrebič zohria`, aby sa vypálil zvy¥ný
tuk.

1. Nastavte funkciu  a maximálnu
teplotu.

2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.

3. Nastavte funkciu  a nastavte
maximálnu teplotu.

4. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.

5. Nastavte funkciu  a nastavte
maximálnu teplotu.

6. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.

Príslu¥enstvo sa môye zohria` viac ney
zvyčajne. Spotrebič môye produkova`
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
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5. KAxťOťENNÉ POUxÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

5.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča

V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• xiarovka sa rozsvieti, keď

je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či

otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.

• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.

1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslu¥nú funkciu.

2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.

3. Ak chcete spotrebič vypnú`, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.

5.2 Funkcie rúry

Funkcia rúry Použitie
Poloha Vypnuté Spotrebič je vypnutý. 

Osvetlenie rúry Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.

Horný/dolný oh‐
rev

Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.

Horný ohrev Na zapečenie chleba, koláčov a pečiva. Na dopeče‐
nie jedál.

ťolný ohrev Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.

Gril Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.

Rýchly gril Na grilovanie plochých jedál vo väč¥ích mnoystvách
a prípravu hrianok.

Turbo gril Na pečenie väč¥ích kusov mäsa alebo hydiny s kos‐
`ami na jednej úrovni. Tiey na gratinovanie a zape‐
kanie.
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Funkcia rúry Použitie
Teplovzdu¥né
pečenie

Na pečenie ay na troch úrovniach rúry súčasne a na
su¥enie potravín.Nastavte o 20 - 40 °Ť niy¥iu teplo‐
tu ako pre Horný/ťolný ohrev.

Pizza Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnu` intenzívne zhnednutie na povrchu
a chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °Ť
niy¥iu teplotu ako pre Horný/ťolný ohrev.

6. ČASOVÉ FUNKŤIE
6.1 Analógový časovač
Tento časovač má tri funkcie:
• Presný čas
• Kuchynský časomer + Ukončenie

prípravy jedla.

A B

C

A. Okno
B. Číselník
C. Ovládač nastavení

Nastavenie denného času
Ak chcete nastavi` presný čas, stlačte
ovládač nastavení a otáčajte ním proti
smeru hodinových ručičiek (v smere
naznačenom ¥ípkou), kým nebudú
ručičky hodín v poyadovanej polohe.
Ovládač nastavení neotáčajte v smere
hodinových ručičiek.
Po nastavení poyadovaného času
nechajte ovládač nastavení, aby sa vrátil
do svojej pôvodnej polohy alebo ho
opatrne povytiahnite.

Normálne nastavenie 

Ovládač nastavení otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa v okne
nezobrazí . V tejto polohe sa spotrebič
ovláda manuálne. Funkcia Kuchynský
časomer + Koniec pečenia je vypnutá.

Kuchynský časomer +
Ukončenie prípravy jedla
Slúyi na nastavenie času automatického
vypnutia funkcie rúry. Maximálny čas,
ktorý môyete nastavi`, je 1ř0 minút.
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Pouyívajte ho iba pre
pokrmy, ktoré počas varenia
nie je potrebné mie¥a` ani
sledova`.

1. Nastavte funkciu rúry a teplotu.
2. Otáčajte ovládačom nastavení proti

smeru hodinových ručičiek, kým sa v
okienku nezobrazí poyadovaný čas
vypnutia (v minútach).

Odpočítavanie sa spustí automaticky. Po
uplynutí daného času zaznie zvukový
signál. Spotrebič sa vypne.

Zvukový signál môyete
vypnú`. Ovládač nastavení
otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
v okne nezobrazí . V tejto
polohe po vypnutí spotrebiča
nezaznie akustický signál.

Ak chcete zru¥i` funkcie Kuchynský
časomer + Ukončenie prípravy jedla,
otáčajte ovládač nastavení proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa v okne
nezobrazí .

Ř. POUxÍVANIE PRÍSLU[ENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Ř.1 Vkladanie príslu¥enstva
ťrôtený ro¥t:
Ro¥t zasuCte medzi vodiace tyče
zasúvacích lí¥t a uistite sa, ye noyičky
smerujú nadol.

Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuCte medzi vodiace
tyče zasúvacích lí¥t.

ťrôtený ro¥t spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuCte medzi vodiace
li¥ty úrovne rúry a drôtený ro¥t na
vodiacich li¥tách nad ním a uistite sa, ye
nôyky smerujú nadol.

Malé zaráyky na vrchu
zvy¥ujú bezpečnos`. Tieto
zaráyky zároveC zabraCujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo ro¥tu zabraCuje
zo¥myknutiu kuchynského
riadu.
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Ř.2 Teleskopické li¥ty
Pokyny na in¥taláciu
teleskopických lí¥t si odloyte
na budúce pouyitie.

Pomocou teleskopických lí¥t môyete
ľah¥ie zasúva` a vybera` ro¥ty.

UPOZORNENIE!
Teleskopické li¥ty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické li¥ty
nemayte.

1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
li¥tu.

°C

2. Poloyte drôtený ro¥t na teleskopické
li¥ty a opatrne ich zasuCte do
spotrebiča.

°C

Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické li¥ty úplne do spotrebiča.

ř. ťOPLNKOVÉ FUNKŤIE
ř.1 Ťhladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udryal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, ay kým sa spotrebič
neochladí.

ř.2 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môyu spôsobi`
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predi¥lo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preru¥í dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opä` automaticky zapne.

9. TIPY A RAťY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
mnoystva a kvality pouyitých
prísad.
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9.1 V¥eobecné informácie
• Spotrebič má pä` úrovní na zasunutie

príslu¥enstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.

• Spotrebič je vybavený ¥peciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môyete piec` v parnom
prostredí a pripravova` pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a zniyuje
spotrebu energie na minimum.

• V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môye
kondenzova` vlhkos`. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vydy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníyenia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.

• Vlhkos` odstráCte po kaydom pouyití
spotrebiča.

• NeumiestCujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslu¥enstvo alobalom.
Mohlo by to zmeni` výsledky pečenia
a po¥kodi` smalt.

9.2 Pečenie koláčov
• Neotvárajte dvierka rúry pred

uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.

• Ak pri pečení pouyívate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveC.

9.3 Pečenie mäsa a rýb
• Na prípravu nadmerne mastných

pokrmov pouyite hlboký pekáč, aby
ste predi¥li vytvoreniu ¥kvŕn, ktoré
môyu by` trvalé.

• Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstá` pribliyne 15 minút, aby z neho
nevytiekla ¥`ava.

• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príli¥ mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vydy, keď sa odparí.

9.4 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
pouyívaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnej¥ie nastavenia (varný stupeC,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a mnoystvá, ktoré pouyívate.

9.5 Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐

dušné pečenie
Čas (min) Poznám‐

ky
Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

[ľahané
cestá

1Ř0 2 160 3 (2 a 4) 45 - 60 Vo forme
na koláče

Linecké
cesto

1Ř0 2 160 3 (2 a 4) 20 - 30 Vo forme
na koláče

Tvarohový
koláč

1Ř0 1 165 2 60 - ř0 V 26 cm
forme na
koláče
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Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐
dušné pečenie

Čas (min) Poznám‐
ky

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Jablkový
koláč1)

1Ř0 2 160 2 (vľavo a
vpravo)

ř0 - 100 Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
ro¥te

Závin 1Ř5 3 150 2 60 - ř0 Na plechu
na pečenie

Torta s
dyemom

1Ř0 2 165 2 (vľavo a
vpravo)

30 - 40 V 26 cm
forme na
koláče

Pi¥kótový
koláč

1Ř0 2 160 2 50 - 60 V 26 cm
forme na
koláče

Vianočná
¥tóla/
Biskupský
chlebí‐
ček1)

160 2 150 2 90 - 120 V 20 cm
forme na
koláče

Slivkový
koláč1)

1Ř5 1 160 2 50 - 60 Vo forme
na chlieb

ťrobné
pečivo –
jedna úro‐
veC

1Ř0 3 140 - 150 3 20 - 30 Na plechu
na pečenie

ťrobné
pečivo –
dve úr‐
ovne

- - 140 - 150 2 a 4 25 - 35 Na plechu
na pečenie

ťrobné
pečivo –
tri úrovne

- - 140 - 150 1, 3 a 5 30 - 45 Na plechu
na pečenie

Su¥ienky/
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveC

140 3 140 - 150 3 30 - 35 Na plechu
na pečenie

Su¥ienky/
ploché pe‐
čivo – dve
úrovne

- - 140 - 150 2 a 4 35 - 40 Na plechu
na pečenie
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Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐
dušné pečenie

Čas (min) Poznám‐
ky

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Su¥ienky/
ploché pe‐
čivo – tri
úrovne

- - 140 - 150 1, 3 a 5 35 - 45 Na plechu
na pečenie

Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veC

120 3 120 3 ř0 - 100 Na plechu
na pečenie

Snehové
pusinky –
dve úr‐
ovne1)

- - 120 2 a 4 ř0 - 100 Na plechu
na pečenie

Bucht‐
ičky1)

190 3 190 3 12 - 20 Na plechu
na pečenie

Veterníky
– jedna
úroveC

190 3 1Ř0 3 25 - 35 Na plechu
na pečenie

Veterníky
– dve úr‐
ovne

- - 1Ř0 2 a 4 35 - 45 Na plechu
na pečenie

Plochý ko‐
láč

1ř0 2 1Ř0 2 45 - Ř0 V 20 cm
forme na
koláče

Biskupský
chlebíček

160 1 150 2 110 - 120 V 24 cm
forme na
koláče

Viktóriin
koláč

1Ř0 1 160 2 (vľavo a
vpravo)

50 - 60 V 20 cm
forme na
koláče

1) Rúru predhrievajte 10 minút.
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Chlieb a pizza
Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐

dušné pečenie
Čas (min) Poznám‐

ky
Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Biely
chlieb1)

190 1 190 1 60 - Ř0 1 – 2 kusy,
hmotnos`
jedného
kusa 500
g

Rayný
chlieb

190 1 1ř0 1 30 - 45 Vo forme
na chlieb

Royky 1) 190 2 1ř0 2 (2 a 4) 25 - 40 6 – ř roy‐
kov na
plechu na
pečenie

Pizza 1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Na plechu
na peče‐
nie alebo
v hlbokom
pekáči

Čajové
pečivo1)

200 3 190 3 10 - 20 Na plechu
na peče‐
nie

1) Rúru predhrievajte 10 minút.

Zapekané jedlá
Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐

dušné pečenie
Čas (min) Poznám‐

ky
Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Zapekané
cestoviny

200 2 1ř0 2 40 - 50 Vo forme

Zapekaná
zelenina

200 2 1Ř5 2 45 - 60 Vo forme

Slané ko‐
láče1)

1ř0 1 1ř0 1 50 - 60 Vo forme

La‐
sagne 1)

1ř0 - 190 2 1ř0 - 190 2 25 - 40 Vo forme

Ťannello‐
ni1)

1ř0 - 190 2 1ř0 - 190 2 25 - 40 Vo forme

1) Rúru predhrievajte 10 minút.
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Mäso
Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐

dušné pečenie
Čas (min) Poznám‐

ky
Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Hovädzie 200 2 190 2 50 - Ř0 Na drôte‐
nom ro¥te

Bravčové 1ř0 2 1ř0 2 90 - 120 Na drôte‐
nom ro¥te

Teľacie 190 2 1Ř5 2 90 - 120 Na drôte‐
nom ro¥te

Krvavý an‐
glický roz‐
bif

210 2 200 2 50 - 60 Na drôte‐
nom ro¥te

Stredne
prepečený
anglický
rozbif

210 2 200 2 60 - Ř0 Na drôte‐
nom ro¥te

Prepečený
anglický
rozbif

210 2 200 2 Ř0 - Ř5 Na drôte‐
nom ro¥te

Bravčové
pliecko

1ř0 2 1Ř0 2 120 - 150 S koyou

Bravčové
koleno

1ř0 2 160 2 100 - 120 2 kusy

JahCacie 190 2 1Ř5 2 110 - 130 Stehno

Kurča 220 2 200 2 Ř0 - ř5 Vcelku

Morka 1ř0 2 160 2 210 - 240 Vcelku

Kačka 1Ř5 2 220 2 120 - 150 Vcelku

Hus 1Ř5 2 160 1 150 - 200 Vcelku

Králik 190 2 1Ř5 2 60 - ř0 Porciova‐
ný

Zajac 190 2 1Ř5 2 150 - 200 Porciova‐
ný

Bayant 190 2 1Ř5 2 90 - 120 Vcelku
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Ryba
Pokrm Horný/dolný ohrev Skutočné teplovz‐

dušné pečenie
Čas (min) Poznám‐

ky
Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Teplota
(°C)

Úroveň
v rúre

Pstruh/
prayma
morská

190 2 1Ř5 2 40 - 55 3 – 4 ryby

Tuniak/
losos

190 2 1Ř5 2 35 - 60 4 – 6 filiet

9.6 Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.

Pokrm Množstvo Teplota
(°C)

Čas (min) Úroveň
v rúreKusy (g) 1. strana 2. strana

Steaky z
filiet

4 ř00 max. 12 - 15 12 - 14 4

Hovädzie
steaky

4 600 max. 10 - 12 6 - ř 4

Klobásy ř - max. 12 - 15 10 - 12 4

Bravčové
kotlety

4 600 max. 12 - 16 12 - 14 4

Kurča
(rozdelené
na 2 časti)

2 1000 max. 30 - 35 25 - 30 4

Kebaby 4 - max. 10 - 15 10 - 12 4

Kuracie
prsia

4 400 max. 12 - 15 12 - 14 4

Hambur‐
ger

6 600 max. 20 - 30 - 4

Fileta z ry‐
by

4 400 max. 12 - 14 10 - 12 4

Zapekané
sendviče

4 - 6 - max. 5 - Ř - 4

Hrianky 4 - 6 - max. 2 - 4 2 - 3 4
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9.Ř Turbo gril
Hovädzie mäso
Pokrm Množstvo Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Hovädzie pečené
alebo fileta, nepre‐
pečené1)

na cm hrúbky 190 - 200 5 - 6 1 alebo 2

Hovädzie pečené
alebo fileta,
stredne prepe‐
čené1)

na cm hrúbky 1ř0 - 190 6 - ř 1 alebo 2

Hovädzie pečené
alebo fileta, prepe‐
čené1)

na cm hrúbky 1Ř0 - 1ř0 ř - 10 1 alebo 2

1) Rúru predhrejte.

Bravčové mäso
Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Pliecko, krkovička,
stehno

1 - 1.5 160 - 1ř0 90 - 120 1 alebo 2

Kotleta, rebierka 1 - 1.5 1Ř0 - 1ř0 60 - 90 1 alebo 2

Sekaná 0.Ř5 - 1 160 - 1Ř0 50 - 60 1 alebo 2

Bravčové koleno
(predvarené)

0.Ř5 - 1 150 - 1Ř0 90 - 120 1 alebo 2

Teľacie mäso
Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Pečená teľaci‐
na

1 160 - 1ř0 90 - 120 1 alebo 2

Teľacie koleno 1.5 - 2 160 - 1ř0 120 - 150 1 alebo 2

Jahňacie
Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
JahCacie steh‐
no, pečené jah‐
Cacie

1 - 1.5 150 - 1Ř0 100 - 120 1 alebo 2

JahCací chrbát 1 - 1.5 160 - 1ř0 40 - 60 1 alebo 2

Hydina
Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25 kay‐

dá
200 - 220 30 - 50 1 alebo 2
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Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Kurča, polovica 0,4 - 0,5 kaydá 190 - 210 35 - 50 1 alebo 2

Kurča, vykŕ‐
mené

1 - 1.5 190 - 210 50 - Ř0 1 alebo 2

Kačka 1.5 - 2 1ř0 - 200 ř0 - 100 1 alebo 2

Hus 3.5 - 5 160 - 1ř0 120 - 1ř0 1 alebo 2

Morka 2.5 - 3.5 160 - 1ř0 120 - 150 1 alebo 2

Morka 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 alebo 2

Ryba (v pare)
Pokrm Množstvo (kg) Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre
Ťelá ryba 1 - 1.5 210 - 220 40 - 60 1 alebo 2

9.ř Su¥enie - Teplovzdu¥né
pečenie
• Plechy pokryte papierom odolným

voči tuku alebo papierom na pečenie.
• Aby ste dosiahli lep¥í výsledok, po

uplynutí polovice času su¥enia rúru

vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnú` a
ay potom dokončite su¥enie.

Zelenina
Pokrm Teplota (°C) Čas (hod.) Úroveň v rúre

1 úroveň 2 úrovne
Strukoviny 60 - Ř0 6 - ř 3 1 / 4

Paprika 60 - Ř0 5 - 6 3 1 / 4

Zelenina na
kvasenie

60 - Ř0 5 - 6 3 1 / 4

Huby 50 - 60 6 - ř 3 1 / 4

Bylinky 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4

Ovocie
Pokrm Teplota (°C) Čas (hod.) Úroveň v rúre

1 úroveň 2 úrovne
Slivky 60 - Ř0 ř - 10 3 1 / 4

Marhule 60 - Ř0 ř - 10 3 1 / 4

Jablkové plátky 60 - Ř0 6 - ř 3 1 / 4

Hru¥ky 60 - Ř0 6 - 9 3 1 / 4
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10. O[ETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

10.1 Poznámky k čisteniu
• Prednú stranu spotrebiča očistite

mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.

• Na čistenie kovových povrchov
pouyite príslu¥ný čistiaci prostriedok.

• Vnútro spotrebiča vyčistite po kaydom
pouyití. Hromadenie tuku alebo
zvy¥kov jedál môye ma` na následok
vznik poyiaru. Riziko je vy¥¥ie pri
grilovacom pekáči.

• Odolné nečistoty odstráCte
¥peciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.

• Po kaydom pouyití vyčistite v¥etko
príslu¥enstvo a nechajte ho uschnú`.
Pouyite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.

• Ak máte príslu¥enstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môye to spôsobi`
po¥kodenie nepriľnavého povrchu.

10.2 Antikorové alebo hliníkové
spotrebiče

ťvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
¥pongiou. Vysu¥te ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepouyívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli po¥kodi` povrch rúry.
S rovnakou obozretnos`ou
čistite aj ovládací panel rúry.

10.3 Čistenie tesnenia dvierok
• Tesnenie dvierok pravidelne

kontrolujte. Tesnenie dvierok je
uloyené okolo rámu vnútorného
priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok
po¥kodené, spotrebič nepouyívajte.

Obrá`te sa na autorizované servisné
stredisko.

• Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo v¥eobecných informáciách
o čistení.

10.4 Vybratie zasúvacích lí¥t a
katalytických panelov
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
li¥ty a katalytické panely.

UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích lí¥t
postupujte veľmi opatrne.
Katalytické panely nie sú
pripevnené k stenám rúry a
pri vyberaní zasúvacích lí¥t
môyu vypadáva`.

1. Odtiahnite prednú čas` zasúvacích
lí¥t od bočnej steny. ťruhou rukou
pridryiavajte zadné vodiace li¥ty a
katalytický panel.

2. Potiahnite zadnú čas` lí¥t od bočnej
steny a li¥ty vyberte.

2
1

Pri in¥talácii zasúvacích lí¥t zvoľte
opačný postup.

UpevCovacie kolíky na
teleskopických li¥tách musia
smerova` dopredu.
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10.5 Katalytické čistenie
UPOZORNENIE!
Katalytický povrch nečistite
sprejmi na rúry, abrazívnymi
čistiacimi prostriedkami,
saponátmi ani inými
čistiacimi prostriedkami.
Môye dôjs` k po¥kodeniu
katalytického povrchu.

Zmena farby katalytického
povrchu alebo fľaky nemajú
negatívny vplyv na
katalytické vlastnosti.

VAROVANIE!
Pri čistení rúry pri vysokej
teplote k spotrebiču
nepú¥`ajte deti. Povrch rúry
sa veľmi rozpáli a hrozí
nebezpečenstvo popálenia.

Pred aktivovaním
katalytického čistenia
vyberte z rúry v¥etko
príslu¥enstvo.

Steny s katalytickou povrchovou úpravou
sú samočistiace. Absorbujú tuk, ktorý sa
na stenách usádza pri prevádzke
spotrebiča.
V záujme podpory samočistiaceho
procesu pravidelne zohrievajte rúru bez
jedla vo vnútri:
1. ťno rúry vyčistite teplou vodou a

umývacím prostriedkom. Potom ho
vysu¥te.

2. Nastavte funkciu .
3. Teplotu v rúre nastavte na 250 °Ť a

rúru nechajte zapnutú 1 hodinu.
4. Keď spotrebič vychladne, vyčistite ho

mäkkou navlhčenou ¥pongiou.

10.6 Strop rúry
VAROVANIE!
Pred odstránením
ohrevného telesa spotrebič
vypnite. Skontrolujte, či je
spotrebič studený. Hrozí
riziko popálenia.

Vyberte zasúvacie li¥ty.

Aby sa dal strop rúry ľah¥ie očisti`,
môyete odstráni` vyhrievacie teleso.
1. Odmontujte skrutku, ktorou je

prichytené ohrevné teleso. Prvý raz
pouyite skrutkovač.

2. Ohrevné teleso opatrne potiahnite
smerom nadol.

3. Strop rúry očistite mäkkou utierkou
namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku a
nechajte ho vyschnú`.

Pri in¥talácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Nain¥talujte zasúvacie li¥ty.

VAROVANIE!
Skontrolujte, či je ohrevné
teleso správne
nain¥talované a či nepadá.

10.Ř Čistenie dvierok rúry
ťvierka rúry majú tri sklenené
panely.ťvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môyete vybra` a vyčisti` ich.

Ak by ste sa pokú¥ali
vnútorné sklenené panely
vybra`, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvori`.

UPOZORNENIE!
Spotrebič nepouyívajte bez
sklenených panelov.

1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.

2. Zatlačte na u`ahovací prvok, kým sa
nestiahne spä`.
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3. Jednou rukou podryte zatlačený
prvok. ťruhou rukou pomocou
skrutkovača nadvihnite a otočte
príchytku pravého závesu.

4. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.

5. Nadvihnite príchytku na ľavom
závese a preklopte ju.

6. ťvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite vpred a vyberte
z lôyka.

Ř. ťvierka poloyte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.

ř. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorné sklenené panely.
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9. Otočte obidve úchytky o 90° a
vyberte ich z ich lôyok.

90°

10. Sklenené panely jeden za druhým
najprv opatrne nadvihnite a potom
vyberte. Začnite vrchným panelom.

1
2

11. Sklenené panely umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenené
panely opatrne osu¥te.

Po dokončení čistenia nain¥talujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
ťbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali spä` v správnom
poradí.Prvý panel (A) má dekoratívny
rám. Povrch s potlačou musí smerova`
do vnútra dvierok. Po montáyi
skontrolujte, či nie je povrch rámu
skleného panela (A) na mieste potlače
na dotyk drsný.

A B

Uistite sa, ye stredný sklenený panel je
namontovaný správne.

10.ř Výmena osvetlenia
Na spodnú čas` dutiny spotrebiča
poloyte handričku. Zabránite tak
po¥kodeniu skleného krytu a vnútra rúry.

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
yiarovky odpojte poistku.
xiarovka a sklenený kryt
yiarovky môyu by` horúce.

UPOZORNENIE!
Halogénovú yiarovku vydy
dryte cez tkaninu, aby ste
predi¥li pripáleniu zvy¥kov
mastnoty na yiarovke.

1. Spotrebič vypnite.
2. OdstráCte poistky z poistkovej skrine

alebo preru¥te elektrický obvod.
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Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru

hodinových ručičiek a vyberte ho.

2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte yiarovku inou vhodnou

yiarovkou odolnou teplotám do 300
°Ť.

4. Nasaďte sklenený kryt.

11. RIE[ENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

11.1 Čo robi`, keď...

Problém Možné príčiny Riešenie
Rúra sa nezohrieva. Rúra je vypnutá. Zapnite rúru.

Rúra sa nezohrieva. Program Kuchynský
časomer + Koniec prípravy
jedla nie je nastavený.

Nastavte program Kuchyn‐
ský časomer + Koniec prí‐
pravy jedla. Pozrite si kapi‐
tolu „Časové funkcie“.

Rúra sa nezohrieva. Poistka je vypálená. Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opako‐
vane, obrá`te sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.

Nesvieti yiarovka. xiarovka je vypálená. xiarovku vymeCte.

Vnútri rúry a na jedlách sa
zráya para a vytvára sa
skondenzovaná voda.

Jedlo ste nechali v rúre prí‐
li¥ dlho.

Po ukončení pečenia ne‐
nechávajte jedlá v rúre
dlh¥ie ako 15 – 20 minút.

11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokáyete odstráni` sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom

¥títku. Typový ¥títok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. NeodstraCujte typový ¥títok z
vnútorného priestoru spotrebiča.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOť.) .........................................

Číslo výrobku (PNŤ) .........................................

Sériové číslo (S.N.) .........................................
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12. IN[TALÁŤIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.

12.1 Zabudovanie
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12.2 Upevnenie spotrebiča k
linke

A
B

12.3 Elektrická in¥talácia
Výrobca nenesie
zodpovednos` v prípade, ye
nedodryíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslu¥ných kapitolách.

Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.

12.4 Kábel
Typy káblov pouyiteľných pre in¥taláciu
alebo výmenu:
H0Ř RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom ¥títku.
Môyete si tiey pozrie` údaje uvedené v
tabuľke:

Celkový výkon
(W)

Prierez kábla
(mm²)

maximálne 1 3ř0 3 x 0.Ř5

maximálne 2 300 3 x 1

maximálne 3 6ř0 3 x 1.5

UzemCovací kábel (zeleno/yltý kábel)
musí by` o 2 cm dlh¥í ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
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13. ENERGETIŤKÁ ÚČINNOS_
13.1 ťátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014

Názov dodávateľa Electrolux

Model
EOA5220AOR
EOA5220AOV
EOA5220AOW

Index energetickej účinnosti 103.5

Energetická trieda A

Spotreba energie pri ¥tandardnom naplnení, tra‐
dičný reyim

0.95 kWh/cyklus

Spotreba energie pri ¥tandardnom naplnení, reyim
s ventilátorom

0.řř kWh/cyklus

Počet dutín 1

Zdroj tepla Elektrina

Hlasitos` Ř2 l

Typ rúry Zabudovateľná rúra

Hmotnos`

EOA5220AOR 33.ř kg

EOA5220AOV 33.ř kg

EOA5220AOW 34.1 kg

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnos`. Čas` 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.

13.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôyu uspori` energiu
pri kaydodennom pečení.

Všeobecné rady
Uistite sa, ye počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Na vylep¥enie úspory energie pouyite
kovové riady.

Ak je to moyné, rúru pred vloyením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
zníyte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piec` vďaka
zvy¥kovému teplu v rúre.
Zvy¥kové teplo pouyite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to moyné, pouyite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchova` teplé pomocou
zvy¥kového tepla, zvoľte najniy¥ie moyné
nastavenie teploty.
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14. OŤHRANA xIVOTNÉHO PROSTREťIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslu¥ných kontajnerov na recykláciu.
ŤhráCte yivotné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obrá`te na obecný
alebo mestský úrad.

*
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