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( D ležité bezpe nostní 

Dležité bezpenostní pokyny

pokyny

Varování – Nebezpe í požáru! 
Hořlavé předměty uskladněné v pečicím
prostoru se mohou vznítit. V pečicím
prostoru nikdy neukládejte hořlavé
předměty. Nikdy neotvírejte dvířka
spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým.
Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky
v pojistkové skříni.

NZbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se
mohou vznítit. Před spuštěním provozu 
odstraňte z pečicího prostoru, 
z topného tělesa a příslušenství hrubá 
nečistoty.

N Při otevření dvířek spotřebiče vznikne
průvan. Pečicí papír může přijít do kontaktu
s topným tělesem a může se vznítit.
V průběhu předehřívání nikdy neumisťujte
pečicí papír na příslušenství bez upevnění.
Pečicí papír musí být vždy zatížen nádobím
nebo formou na pečení. Pečicím papírem
vyložte vždy jen plochu, kterou budete
potřebovat. Pečicí papír nesmí nikdy
přesahovat přes příslušenství.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Spotřebič se zahřívá na velmi vysoké
teploty. Nikdy se nedotýkejte vnitřních ploch
pečicího prostoru nebo topných těles.
Spotřebič nechejte vždy vychladnout.
Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

N Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.
Při vyjímání příslušenství nebo nádobí
z trouby vždy použijte kuchyňské rukavice.

Nebezpe í popálenAlkoholické výpary se mohou v rozpálené
troubě vznítit. Nikdy nepřipravujte pokrmy 
s velkým množstvím vysokoprocentního 
alkoholu. Pokud použijete nápoj s 
vysokým procentem alkoholu, pak jen 
v malém množství. Dvířka spotřebiče 
otvírejte opatrně.

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Přístupné vnější části spotřebiče jsou
během provozu horké. Nikdy se
nedotýkejte horkých částí. Udržujte děti
mimo dosah spotřebiče.
Při otevření dvířek spotřebiče může ven
unikat horká pára. Pára nemusí být viditelná,
záleží na teplotě. Při otevírání dvířek
nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Dvířka
spotřebiče otvírejte opatrně. Udržujte děti
mimo dosah spotřebiče.

N Z vody v horkém pečicím prostoru může
vzniknout horká pára. Do horkého pečicího
prostoru nikdy nelijte vodu.

Varování – Nebezpe í 
Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může
prasknout. Nepoužívejte žádnou škrabku na
sklo, ostré nebo brusné čisticí prostředky.

NeZávěsy dvířek se při otvírání a zavírání
pohybují a mohou vás přiskřípnout.
Nesahejte do prostoru závěsů dvířek.

Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem! 

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy
smí provádět a poškozený napájecí kabel smí
vyměnit pouze námi proškolený servisní
technik. Pokud je spotřebič poškozen,
odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte
pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte
zákaznický servis.

N
ebezpe ú
Kabelová izolace elektrických spotřebičů se
může při kontaktu s horkými částmi
spotřebiče roztavit. Vždy dávejte pozor,
aby se připojovací kabel nedostal do
kontaktu s horkými částmi spotřebiče.

NePronikající vlhkost může způsobit zásah
elektrickým proudem. Nepoužívejte žádné 
vysokotlaké nebo parní čističe.

NebezpePoškozený spotřebič může způsobit zásah
elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy 
nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku 
nebo vypněte příslušný jistič v pojistkové 
skříni. Zavolejte zákaznický servis.
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Varování – 
V oblastech ovládacího panelu nebo 
ovládacích prvků jsou vloženy permanentní 
magnety. Ty mohou ovlivňovat elektronické 
implantáty, např. srdeční kardiostimulátory 
nebo inzulínové pumpy. Pokud máte 
elektronický implantát, dodržujte minimální 
vzdálenost 10 cm od ovládacích prvků.

Pára

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Voda v nádržce na vodu se může při dalším
provozu spotřebiče velmi ohřát. Nádržku na
vodu po každém provozu spotřebiče
s využitím páry vyprázdněte.

Nebezpe í opa ení! V pečicím prostoru vzniká horká pára.
Během provozu spotřebiče s využitím páry 
nesahejte do pečicího prostoru.
Při vyndávání příslušenství může vystříknout 
horká tekutina. Horké příslušenství 
vyndávejte pouze s kuchyňskými rukavicemi.

Varování – Nebezpe í úrazu a požáru! 
Ho lavé tekutiny se mohou v horkém varném 
prostoru vznítit (nebezpe í výbuchu). Do 
nádržky na vodu  ho lavé tekutiny 
(nap . alkoholické nápoje). Do nádržky na 
vodu pl te výhradn  vodu nebo námi 
doporu ený roztok s odstra ova em vodního 
kamene.

V případě použití špatné teplotní sondy se může 
poškodit izolace. Používejte pouze teplotní sondu 
určenou pro tento spotřebič.

] P í iny poškození
Píiny poškození

Pozor!
Příslušenství, fólie, pečicí papír nebo nádobí na dně
pečicího prostoru: Na dno pečicího prostoru
nepokládejte žádné příslušenství. Dno pečicího
prostoru nevykládejte žádnou fólií jakéhokoliv druhu
nebo pečicím papírem. Na dno pečicího prostoru
nepokládejte žádné nádobí, když je teplota
nastavena na více než 50 0C. Dochází k hromadění
tepla. Doba tepelné úpravy pak nesouhlasí a dojde
k poškození smaltu.
Alobal: Alobal nesmí v pečicím prostoru přijít do
kontaktu s výplní dvířek spotřebiče. Výplň dvířek by
se mohla trvale zabarvit.
Voda v horkém pečicím prostoru: Do horkého
pečicího prostoru nikdy nelijte vodu. Tvoří se vodní
pára. Změnou teploty může dojít k poškození
smaltu.
Vlhkost v pečicím prostoru: Dlouhodobější vlhkost
v pečicím prostoru může způsobovat korozi. Po
použití nechte pečicí prostor vyschnout.
Neuchovávejte delší dobu vlhké potraviny
v uzavřeném pečicím prostoru.
V pečicím prostoru neuchovávejte žádné pokrmy.
Chladnutí s otevřenými dvířky: Při použití při vysokých
teplotách nechávejte pečicí prostorvy chladnout
pouze s uzavřenými dvířky. Do dvířek spotřebiče nic
nepřivírejte. I pokud jsou dvířka otevřena jen
minimálně, může časem dojít k poškození nábytku či
jiných objektů v blízkosti spotřebiče.
Pouze při vysoké vlhkosti nechávejte pečicí prostor
vyschnout s otevřenými dvířky.
Ovocné šťávy: Pečete-li ovocný koláč ze šťavnatého 
ovoce, pečicí plech ovocem nepřeplňujte. Ovocná 
šťáva, která kape z pečicího plechu, zanechává 
skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno 
použijte univerzální plech.
Silně znečištěné těsnění trouby: Je-li těsnění silně
znečištěno, dvířka spotřebiče při použití nedoléhají.
Může dojít k poškození čelních částí nábytku v okolí.
Těsnění vždy udržujte čisté.
Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací
plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte,
nesedejte ani se na ně nevěšte. Na dvířka spotřebiče
nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu
spotřebiče může příslušenství při zavírání poškrábat
sklo dvířek. Příslušenství vždy zasuňte do pečicího
prostoru až nadoraz.
Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášejte ani
neberte za úchyt dvířek. Madlo dvířek neudrží
hmotnost spotřebiče a může se zlomit.
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Pára

Pozor!
Pečicí formy: Nádobí musí být odolné proti žáru
a páře. Při kombinovaném provozu 
s využitím páry nejsou vhodné silikonové pečicí formy.

Nádobí se stopami rzi: Nepoužívejte žádné nádobí se
stopami rzi. I ta nejmenší zrezivělá místa by mohla
vést ke korozi pečicího prostoru.
Odkapávající tekutiny: Při úpravě pokrmu v děravé
nádobě s využitím páry zasuňte pod nádobu vždy
pečicí plech, univerzální plech nebo nádobu bez děr.
Bude tam odkapávat tekutina.
Horká voda v nádržce na vodu: Horká voda
může poškodit čerpadlo. Do nádržky lijte
pouze studenou vodu.
Poškození smaltu: Pokud se na dně pečicího
prostoru nachází voda, tak spotřebič
nespouštějte. Před spuštěním vodu na dně
pečicího prostoru utřete.
Roztok na odstranění vodního kamene: Prostředek
na odvápnění se nesmí dostat na ovládací panel
nebo jiné citlivé povrchy. Poškodily by se. Pokud se
tak stane, okamžitě omyjte prostředek na
odstranění vodního kamene vodou.
Čištění nádržky na vodu: Nádržku na vodu nemyjte
v myčce nádobí. Nádržka by se poškodila. Nádržku
na vodu čistěte měkkým hadříkem a obvyklým
prostředkem na mytí nádobí.

7 Ochrana životního 
prost edí

Ochrana životního prostedí Váš nový spotřebič je obzvláště energeticky úsporný. 
V této kapitole naleznete rady, jak při jeho používání 
ušetřit ještě více energie a jak spotřebič správně 
zlikvidovat.

Předehřívejte spotřebič jen tehdy, je-li to uvedeno
v receptu nebo v tabulce návodu k použití.
Zmrazené potraviny nechte před vložením do pečící
trouby rozmrazit.

Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované 
formy na pečení. Dobře pohlcují teplo.

Vyjměte z pečicí trouby příslušenství, které
nepotřebujete.
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Otevírejte dvířka spotřebiče během provozu co
nejméně.

Více koláčů pečte postupně za sebou. Pečicí prostor je
ještě vyhřátý. Tím se zkrátí doba pečení druhého
koláče. V pečicím prostoru můžete také položit
2 hranaté formy na pečení vedle sebe.

Při delších dobách pečení můžete spotřebič 
10 minut před koncem vypnout
a k dopečení využít zbytkové teplo.

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu 
životního prostředí.

Tento spotřebičje označen dle evropské 
směrnice 2012/19/EU o elektrických 
a elektronických zařízeních (waste electrical 
and electronic equipment - WEEE). 
Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr 
a recyklaci starých zařízení, platný pro celou 
EU. 
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* Seznámení se se
spot ebi em

Seznámení se se spotebiem V této kapitole vám vysvětlíme zobrazení na displeji 
a ovládací prvky. Dále se seznámíte s různými funkcemi 
vašeho spotřebiče.

 V závislosti na typu spotřebiče jsou 
možné odchylky v barvě a detailech.

Ovládací panel
Na ovládacím panelu nastavíte pomocí tlačítek 
a otočného voliče různé funkce vašeho spotřebiče. 
Na displeji je zobrazeno aktuální nastavení. 

Ovládací prvky
Jednotlivé ovládací prvky jsou sladěny s různými 
funkcemi vašeho spotřebiče. Tak můžete váš spotřebič 
ovládat jednoduše a přímo.

Tla ítka
Zde naleznete stručné vysvětlení k různým 
tlačítkům.

--------

Oto ný voli
Otočným voličem měníte nastavené hodnoty, 
které jsou zobrazeny na displeji.
U většiny funkcí, např. druhu ohřevu, začíná po 
posledním bodě opět první. Např. u teploty musíte 
otočným voličem otáčet zpět, jakmile je dosaženo 
minimální nebo maximální teploty.

Displej
Displej je strukturován tak, aby bylo možné údaje 
přečíst na první pohled.
Hodnota, kterou právě můžete nastavit, je zvýrazněná. 
Je znázorněna bílým písmem na tmavém pozadí.

Stavový řádek se nachází nahoře na displeji. Zde se 
zobrazuje čas a nastavené časové funkce.

Na základě časové linie vidíte např. stav zahřátí trouby 
nebo uplynulý čas ohřevu. Rovná linka pod zvýrazněnou 
hodnotou ubíhá zleva doprava v závislosti na délce 
průběhu.

( Tla ítka 
Tlačítka vlevo a vpravo od otočného voliče mají 
tlakový bod. Pro ovládání stiskněte tlačítko.

0 Oto ný voli  
Otočný volič můžete otáčet doleva 
nebo doprava.

8 Dotykový displej 
Na dotykovém displeji se zobrazují aktuální 
nastavené hodnoty, možnosti volby nebo také 
texty s upozorněním. Pro nastavení se dotkněte 
příslušného textového pole. V závislosti na výběru 
se mění textová pole.

Tla ítka Význam
on 
(zapnuto)/off 
(vypnuto)

Vypnutí a zapnutí spotřebiče

menu Menu Otevření menu druhů provozu
/ Informace

Dětská pojistka
Zobrazení pokynů
Aktivace a deaktivace dětské 
pojistky

Časové funkce Nastavení menu časových funkcí
Rychlý ohřev Zapnutí a vypnutí rychlého ohřevu

Otevření
ovládacího 
panelu

Naplnění nebo vyprázdnění 
nádržky na vodu  " Naplnění 
nádržky na vodu" na straně  20

Start/stop Spuštění, zastavení nebo přeru-
šení provozu
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Pokud jste spustili váš spotřebič bez zadání doby 
úpravy, vidíte vpravo nahoře ve stavovém řádku, jak 
dlouho již spotřebič běží.
Pokud jste nastavili dobu úpravy a ta byla poté 
smazána, převezme se již uplynulá doba úpravy 
a vypočítá se doba úpravy od tohoto okamžiku. Díky 
tomu můžete vždy zkontrolovat,  jakdlouho již provoz 
běží.

Ukazatel teploty zobrazuje fáze ohřevu nebo 
zbytkové teplo v pečicím prostoru.

Upozorn ní: Na základě termické setrvačnosti se může 
zobrazená teplota lišit od skutečné teploty v pečicím 
prostoru. Během zahřívání můžete tlačítkem         
zobrazit aktuální teplotu ohřevu.

Nabídka je rozdělena do různých druhů programů.
Tak máte rychlý přístup k požadovaným funkcím.

V závislosti na typu spot ebi e jsou k dispozici r zné 
druhy Na stavovém ádku vpravo naho e 
vidíte, z kolika stran se skládá menu Druhy  
Pokud je na stavovém ádku 1/2, pak se nacházíte na 
první stran  ze dvou.

--------

Druhy oh evu
Níže vám vysvětlíme rozdíly a použití jednotlivých 
druhů ohřevu, abyste si vždy zvolili ten správný.

Při velmi vysokých teplotách sníží spotřebič po delší 
době trochu teplotu.

Kontrola ohřevu  Kontrola ohřevu ukazuje vzestup teploty v pečicím 
prostoru. Pokud se zcela rozsvítí všechny 
ukazatele ohřevu, je vhodný čas pro 
vsunutí pokrmu do trouby. Při grilování 
a čištění se ukazatele nerozsvěcují.

Ukazatel 
zbytkového 
tepla

Pokud je spotřebič vypnutý, znázorňuje ukazatel 
teploty zbytkové teplo v pečicím prostoru. 
Ukazatel zhasne, když teplota klesne přibližně na 
60 0C.

Druh Použití
Druhy ohřevu Pro přípravu vašeho pokrmu 

existuje mnoho druhů ohřevu.

Vaření v páře  " Pára" 
na straně 18

Pro přípravu vašeho pokrmu 
jsou k dispozici jemně vyladěné 
stupně parního ohřevu.

Pokrmy  "Pokrmy" 
na stran  38

Zde najdete již naprogramované 
vhodné hodnoty nastavení pro 
mnoho pokrmů.

Odstranění vodního kamene  
"Funkce čištění " na straně 32

Díky tomu odstraníte vodní 
kámen z výparníku.

Sušení  "Pára" na straně 18 Použijte po každém provozu 
s párou.

Nastavení  " Základní 
nastavení" na straně 24

Základní nastavení vašeho 
spotřebiče můžete přizpůsobit 
vašim zvyklostem.

Home Connect  "Home 
Connect" na straně 25

Díky této funkci můžete vaši 
pečicí troubu spojit s mobilním  
zařízením.

Druhy oh evu Teplota Použití
4D horký vzduch * 30–250 °C Pro pečení na jedné nebo na více úrovních.

Ventilátor rozvádí teplo prstencových topných těles v zadní stěně rovnoměrně po 
celém pečicím prostoru.

Horní/dolní ohřev * 30–250 °C Na tradiční pečení na jedné úrovni.
Obzvláště vhodný pro pečení koláčů se šťavnatou náplní. Teplo přichází 
rovnoměrně svrchu i zespodu.

Horký vzduch eco 30–250 °C Pro šetrný ohřev vybraných pokrmů na jedné úrovni bez předehřívání. Ventilátor 
rozvádí teplo prstencových topných těles v zadní stěně po celém pečicím prostoru.

Horní/dolní ohřev eco 30–250 °C Pro šetrné pečení vybraných jídlel na jedné úrovni. Teplo přichází 
shora a zespodu.

Gril s cirkulací vzduchu * 30–250 °C Na pečení drůbeže, celých ryb a větších kousků masa.
Grilovací těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor rozhání teplo 
rovnoměrně kolem pokrmu.

Velkoplošný gril Stupně grilování: 
1 = slabý 
2 = střední  
3 = silný

Ke grilování např. steaků, klobás nebo toastů a k zapékání. 
Celá plocha grilovacího tělesa se ohřeje.

Maloplošný gril Stupně grilování: 
1 = slabý 
2 = střední 
3 = silný

Ke grilování malých množství, např. steaků, klobás nebo toastů, 
a k zapékání. Teplo proudí od střední části pod grilovacím tělesem.
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--------

Ke každému druhu ohřevu spotřebič navrhne teplotu 
nebo stupeň. Tuto teplotu můžete buď použít, nebo 
změnit.

Pára
Abyste vždy nalezli správný druh parního ohřevu pro 
váš pokrm, vysvětlíme vám zde rozdíly mezi nimi 
a oblasti použití.

--------

Další informace
Ve většině případů vám spotřebič nabízí pokyny a další 
informace k právě prováděné činnosti. Stiskněte tlačítko

. Na pár sekund se zobrazí příslušný pokyn.
Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. 
pokyny k potvrzení nebo výzva či varování.

Funkce pe icího prostoru
Některé funkce zjednodušují provoz vašeho 
spotřebiče. Například osvětlení pečicího prostoru 
nebo chladicí ventilátor, který chrání spotřebič 
před přehřátím.

Otevřete-li dvířka trouby během provozu, provoz se 
zastaví. Po zavření dvířek se opět spustí.

Když otevřete dvířka spotřebiče, zapne se osvětlení 
pečicího prostoru. Pokud zůstanou dvířka otevřená déle 
než 15 minut, osvětlení se opět vypne.
U většiny programů se osvětlení pečicího prostoru 
zapne, jakmile se daný program spustí. Po ukončení se 
osvětlení opět vypne.

Upozorn ní: V základním nastavení můžete nastavit, 
aby se osvětlení pečicího prostoru při provozu 
nezapínalo.

Stupeň pizza 30–250 °C Pro přípravu pizzy a pokrmů, které potřebují hodně tepla zespoda.Teplo proudí od 
spodního topného tělesa a prstencového topného tělesa na zadní stěně.

Mírný ohřev 70–120 °C K šetrné a pozvolné přípravě opečených malých kousků masa v otevřeném 
nádobí. Teplo proudí u nižších teplot rovnoměrně svrchu i zespodu.

Dolní ohřev 30–250 °C Pro ohřívání ve vodní lázni 
a dopékání. Teplo proudí zespodu.

Funkce coolStart 30–250 °C Pro rychlou přípravu hluboce zamrazených pokrmů na stupeň 3. Teplota se řídí podle 
údajů od výrobce. Používejte nejvyšší teplotu, která je uvedena na obalu. Doba ohřevu 
odpovídá uvedené době nebo může být i kratší.
Předehřívání není nutné.

Udržování teploty * 60–100 °C K udržování teploty hotových pokrmů.

Předehřátí nádobí 30–70 °C K nahřátí nádobí.

* Podpora páry není při tomto druhu ohřevu možná (provoz pouze s naplněnou nádržkou na vodu)

Druh oh evu Teplota Použití
Vaření v páře 30–100 °C Pro zeleninu, ryby, přílohy, k odšťavňování ovoce a k blanšírování.

Regenerační ohřev  80–180 °C Pro šetrné ohřívání jídel a zapékání pečiva. Díky přiváděné páře se 
jídla nevysušují.

Kynutí těsta  30–50 °C Ke kynutí kváskových a kynutých těst a ke zrání jogurtu.
Těsto nakyne rychleji než při pokojové teplotě. Povrch těsta se nevysušuje.

Rozmrazování 30–60 °C Pro zeleninu, maso, ryby a ovoce.
Vlivem vlhkosti je teplo šetrně přeneseno na pokrmy. Pokrmy se nevysušují 
a nedeformují.

Sous-vide 50–95 °C Úprava "ve vakuu" při nízkých teplotách mez i 50-95 oC a 100 % páře: 
vhodná pro maso, ryby, zeleninu a dezerty. Pokrmy se pomocí vakuovací 
zásuvky vzduchotěsně svaří ve speciálním tepelně odolném vařícím sáčku. 
Díky ochrannému obalu zůstanou zachovány výživné a aromatické látky.
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Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná dle potřeby. 
Teplý vzduch uniká dvířky.

Pozor!
Ventilátor nezakrývejte. Jinak hrozí přehřátí pečicí 
trouby.
Aby se po ukončení provozu pečicí prostor rychleji 
vychladil, běží chladicí ventilátor ještě určitou dobu 
po ukončení ohřevu.

Upozorn ní: Dobu doběhu ventilátoru můžete nastavit 
v základním nastavení  "Základní nastavení" na 
straně 24

Nádržka na vodu
Spotřebič je vybaven nádržkou na vodu. Nádržka se 
nachází za panelem. Pro provoz s párou naplňte 
nádržku vodou.  "Pára" na straně 18

_P íslušenství
Píslušenství Ke spotřebiči patří různé příslušenství. Zde získáte 
přehled o dodaném příslušenství a jeho správném 
použití.

Dodávané p íslušenství
Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:

--------

Používejte pouze originální příslušenství. Je určeno 
speciálně pro váš spotřebič.
Příslušenství je možné dokoupit přes zákaznický 
servis nebo ve specializovaném obchodě.
Upozorn ní: Když se příslušenství ohřeje na vysoké 
teploty, může se zdeformovat. To však nemá žádný 
vliv na jeho funkčnost. Jakmile se opět ochladí, 
deformace zmizí.

Upozorn ní: Parní nádobu můžete používat neomezeně 
se všemi druhy parního ohřevu. Když nastavujete jiné 
druhy ohřevu s vysokými teplotami, vyjměte parní 
nádobu z pečicího prostoru. Vysoké teploty vedou 
k trvalým zabarvením a deformaci parní nádoby.

( Víko nádržky
0 Otvor pro plnění
8 Madlo pro vytahování a zasunování nádržky na vodu

Rošt 
Na nádobí, formy na koláče a na nákypy.
Na pečení, grilování a hluboko 
zmrazené pokrmy.

Plech na pe ení 
Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Univerzální plech 
Na šťavnaté koláče, pečivo, zamrazené 
pokrmy a velké kousky pečeně.
Lze ho použít jako nádobu na zachy-
cování odkapávajícího tuku, pokud 
grilujete přímo na roštu. Při parním 
provozu ho lze použít také jako 
záchytnou nádobu pro odkapávající vodu.
Parní nádoba s otvory, velikost S 
K vaření zeleniny v páře, 
k odšťavňování plodů 
a k rozmrazování.

Parní nádoba bez otvor , velikost S 
K vaření rýže, luštěnin a obilných 
pokrmů.

Parní nádoba s otvory, velikost XL 
K vaření v páře pro velká množství.

 
Umožňuje pečení na přesnou teplotu.
Informace k použití naleznete 
v příslušné kapitole.  "Teplotní  
sonda" na straně 28
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Pečicí prostor má 5 úrovní vkládání. Tyto úrovně se 
počítají zezdola nahoru.

U některých spotřebičů je nejvyšší úroveň vkládání 
v pečicím prostoru označená symbolem pro grilování.

Na úrovních 4 a 5 zasouvejte příslušenství vždy mezi 
dvě vodicí drážky jedné dané úrovně.
Příslušenství je možné vysunout až do poloviny, aniž by 
se převrhlo. Díky teleskopickým výsuvům na úrovni 1, 2 
nebo 3 lze příslušenství vysunout ještě více.
Dávejte pozor, aby příslušenství dosedlo za zarážku   
 na konci teleskopického výsuvu.

Příklad na obrázku: univerzální plech

Teleskopické výsuvy zaklapnou, pokud jsou zcela  
vysunuty. Tak lze příslušenství snadno položit. Pro  
odblokování zasuňte teleskopické výsuvy lehkým  
tlakem zpět do pečicího prostoru.

Upozorn ní
Dbejte na to, abyste příslušenství do pečicího prostoru 
vkládali vždy správným způsobem.

Příslušenství může být vysunuto až do poloviny, dokud 
nezacvakne. Tato funkce zabraňuje překlopení 
příslušenství při vytahování. Aby tato ochrana proti 
překlopení fungovala, musí se příslušenství do pečicího 
prostoru zasunout správně.
Při vkládání roštu dbejte na to, aby byl výřez  v zadu 
a ukazovatel směrem dolů. Otevřená strana musí 
ukazovat ke dvířkům spotřebiče a záhyb směrem dolů 

.

Při vkládání plechu dbejte na to, aby byl výřez  
ukazoval směrem dolů. Zkosení příslušenství musí 

směřovat dopředu ke dvířkům trouby.

Příklad na obrázku: univerzální plech

Pro zachycení tekutin můžete zasunout rošt současně 
s univerzálním plechem.
Při pokládání roštu dbejte na to, aby oba držáky byly 
za okrajem. Při zasouvání univerzálního plechu je rošt 
nad horní vodicí drážkou dané výšky zasunutí.

Malé parní nádoby mohout být do pečicího 
prostoru postaveny pouze s roštem.

Vždy ho vložte do pečicího prostoru tak, aby se 
nedotýkalo dvířek trouby.

Příklad na obrázku: univerzální plech
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Zvláštní p íslušenství
Zvláštní příslušenství je možné dokoupit přes 
zákaznický servis nebo ve specializovaném obchodě. 
V našich katalozích a na internetu najdete širokou 
nabídku příslušenství pro váš spotřebič.
Dostupnost a možnosti online objednání jsou 
v jednotlivých zemích různé. Nahlédněte do vašich 
dokumentů, které jste obdrželi při nákupu.

Upozorn ní: Ne všechna zvláštní příslušenství jsou 
vhodná pro všechny spotřebiče. Při nákupu vždy 
uvádějte přesné označení vašeho spotřebiče (E-Nr). 

 "Zákaznický servis" na straně 38

--------

Zvláštní p íslušenství
Rošt
Na pokládání nádobí, forem na pečení a nákypů. Na pečení 
a grilování přímo na roštu.
Univerzální plech
K přípravě šťavnatých koláčů, pečiva, hluboko zamrazených pokrmů 
a pečení masa vcelku. 
Plech lze použít rovněž jako nádobu na zachycování odkapávajícího 
tuku, pokud grilujete přímo na roštu. 

Na koláče na plech a drobné pečivo.

Vkládací rošt
Určený na maso, drůbež a ryby.
K vložení univerzálního plechu, aby zachytil odkapávající tuk a šťávu 
z masa.

Univerzální plech, s nep ilna
Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboko zmrazené pokrmy 
a velké pečeně. 
Pečivo a pečeně se snadněji uvolní z univerzálního plechu.

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.
Pečivo se snadněji uvolní z pečicího plechu.

Pro přípravu velkého množství pokrmů,

Díky víku se profi-plech stává profi-pekáčem.

Plech na pizzu
Na pizzu a velké kulaté koláče.
Grilovací plech
Slouží ke grilování místo roštu nebo jako ochrana před vytékáním 
tuku při grilování. Grilovací rošt používejte pouze společně 
s univerzálním plechem.
Pe icí kámen
Určený pro přípravu domácího chleba, housek a pizzy s křupavou 
kůrkou. Pečicí kámen se musí vždy předehřát na doporučenou teplotu. 
Sklen
Na dušené pokrmy a nákypy.
Obzvlášt  vhodný pro druh  „ “.
Sklen ná mísa
Určená pro velké kusy masa, šťavnaté koláče a nákypy.
Parní nádoba, s otvory, velikost XL
K vaření velkých množství v páře. 

Parní nádoba, bez otvor , velikost S
K vaření rýže, luštěnin a obilovin.

Porcelánová nádoba, bez otvor , velikost S
K vaření v páře a servírování masa, ryb a zeleniny.

Porcelánová nádoba, bez otvor , velikost L
K vaření v páře a servírování masa, ryb a zeleniny.

Výsuvný systém 
S teleskopickými výsuvy v úrovni 1 můžete příslušenství vytáhnout 
dále, aniž by se převrhlo.
Výsuvný systém 
S teleskopickými výsuvy v úrovních 1, 2 a 3 můžete příslušenství 
vytáhnout dále, aniž by se převrhlo.
Dekora ní lišty
Pro zakrytí dna nábytku a základní desky spotřebiče.

Parní nádoba, s otvory, velikost S
K vaření zeleniny v páře, k odšťavňování plodů k rozmrazování.
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K P ed prvním použitím
Ped prvním použitím Před prvním použitím vašeho nového spotřebiče musíte 
provést určitá opatření. Vyčistěte pečicí prostor 
a příslušenství.

P ed prvním uvedením do provozu
Před prvním uvedením do provozu se informujte 
u vašeho dodavatele vody o tvrdosti vaší vody 
z vodovodu.
Abyste u vašeho spotřebiče odstraňovali vodní 
kámen ve správných intervalech, musíte správně 
nastavit rozsah tvrdosti vody.

Pozor!
Poškození spotřebiče použitím nevhodných tekutin. 
Nepoužívejte žádnou destilovanou vodu, vodu 
z vodovodu s vysokým obsahem chlóru (> 40 mg/l) 
nebo jiné tekutiny.
Používejte výhradně čerstvou studenou vodou 
z vodovodu, změkčenou vodu nebo neperlivou 
minerální vodu.

Upozorn ní
Pokud vaše voda obsahuje velké množství vápníku,
doporučujeme vám používat změkčenou vodu.
Pokud budete používat výhradně změkčenou vodu,
můžete nastavit tvrdost vody „změkčená".
Pokud používáte minerální vodu, tak nastavte
tvrdost vody na 4  "velmi tvrdá".
Pokud chcete používat minerální vodu, tak pouze
neperlivou.

Po připojení do sítě nebo po výpadku elektrického 
proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první 
uvedení do provozu.

Upozorn ní: Toto nastavení můžete kdykoliv 
změnit.  " Základní nastavení" na straně 24

Nastavení jazyka
Přednastaveným jazykem je „němčina“.

1. Pomocí otočného voliče nastavte požadovaný jazyk.
2. Dotknete se šipky  .

Objeví se další nastavení.

Nastavení asu
Nastavení času začíná na 12:00 hodinách.

1. Pomocí otočného voliče nastavte aktuální čas.
2. Dotknete se šipky  .

Nastavení data
Přednastavené je datum 1.1.2014.

1. Pro další nastavení se vždy dotkněte šipky  .

2. Otočným voličem nastavte aktuální den, měsíc a rok.

Nastavení tvrdosti vody
Přednastavená je tvrdost vody „velmi tvrdá".

1. Otočným voličem nastavte rozsah tvrdosti.
2. Dotkněte se šipky  .

Na displeji se zobrazí upozornění, že první
uvedení do provozu bylo dokončeno.

1. Dotkněte se „Nastavit s asistentem".
2. Další pokyny v kapitole  "Home

Connect" na straně 25

Teplota varu vody je závislá na tlaku vzduchu. Při 
kalibraci se spotřebič nastavuje na tlakové poměry 
v místě instalace. To se děje automaticky během 
prvního vaření v páře. Vytváří se při tom mnoho páry.

P íprava kalibrace
1. Vyjměte příslušenství z pečicího prostoru.
2. Odstraňte z pečicího prostoru zbytky obalů jako

polystyrénové kuličky.
3. Před kalibrací otřete hladké plochy v pečicím prostoru

měkkým vlhkým hadříkem.

Upozorn ní
Kalibraci lze spustit pouze tehdy, když je pečicí
prostor studený (pokojová teplota).
Během kalibrace neotevírejte dvířka spotřebiče.
Jinak se kalibrace přeruší.

1. Zapněte spotřebič tlačítkem on/off.
2. Naplňte nádržku na vodu.   "Naplnění nádržky na

vodu" na straně 20
3. Nastavte uvedený druh ohřevu, teplotu a dobu trvání 

pro kalibraci a spusťte provoz spotřebiče. 
"FullSteam - Vaření v páře"  na straně 18

Nastavení
0 0 změkčená
1 (až 1,3 mmol/l) 1 měkká
2 (1,3–2,5 mmol/l) 2 střední
3 (2,5–3,8 mmol/l) 3 tvrdá
4 (více než 3,8 mmol/l) 4 velmi tvrdá

Kalibrace
Druh ohřevu Vaření v páře 
Teplota 100 °C
Doba trvání 30 minut
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4. Po kalibraci proveďte zahřívání.
Pozor!

Pokud na dně pečicího prostoru stojí voda,
nespouštějte provoz spotřebiče. Před provozem
setřete vodu ze dna pečicího prostoru.

5. Vysušte dno pečicího prostoru.
6. Nastavte uvedený druh ohřevu a teplotu pro

nahřívání a spusťte provoz spotřebiče.

7. Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
8. Po uvedené době trvání ukončete provoz spotřebiče.

Vypněte spotřebič pomocí tlačítka on/off.
9. Vyčkejte, dokud pečicí prostor nevychladne.
10. Vyčistěte hladké plochy mycím roztokem a houbičkou.
11. Vyprázdněte nádržku na vodu a vysušte pečicí

Upozorn ní
Aby se spotřebič po každém stěhování
přizpůsobil novému místu instalace, nastavte 
spotřebič zpět do nastavení z výrobního závodu. 
Opakujte první uvedení do provozu a kalibraci.
Spotřebič uloží nastavení kalibrace také po
výpadku elektrického proudu nebo po 
odpojení od sítě. Kalibraci není nutné 
opakovat.

išt ní p íslušenství
Příslušenství vyčistěte důkladně mycím roztokem
a houbičkou nebo měkkým kartáčkem.

1Obsluha spot ebi e
Obsluha spotebie Již jste se seznámili s ovládacími prvky a funkcemi 
spotřebiče. Nyní vám vysvětlíme, jak váš spotřebič 
nastavíte. Dozvíte se, co se stane při zapnutí a vypnutí 
a jak nastavíte jednotlivé druhy programů.

Zapnutí a vypnutí spot ebi e
Předtím, než začnete cokoliv nastavovat na vašem 
spotřebiči, musíte ho zapnout.
Výjimka: Dětskou pojistku a budík lze nastavit 
i v případě, když je spotřebič vypnutý.
Údaje na displeji nebo upozornění, např. údaj 
o zbytkovém teple v pečicím prostoru, jsou
viditelné, i když je spotřebič vypnutý.
Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Pokud delší 
dobu neprovedete žádné nastavení, spotřebič se 
automaticky vypne.

Zapnutí spot ebi e
Spotřebič zapnete pomocí tlačítka on/off. 
Nápis on/off se nad tlačítkem rozsvítí.
Na displeji se zobrazí logo Siemens a poté druh 
ohřevu a teplota.

Upozorn ní: Druh programu, který se objeví po 
zapnutí spotřebiče, můžete změnit v základním 
nastavení.
Vypnutí spot ebi e
Pomocí tlačítka on/off spotřebič vypnete.
Osvětlení nad tlačítkem zhasne.
Nastavená funkce se přeruší.

Na displeji se zobrazí čas.

Upozorn ní: V základním nastavení můžete nastavit, 
zda chcete, aby se na displeji vypnutého spotřebiče čas 
zobrazoval, nebo ne.

Spušt ní a p erušení provozu
Pro spuštění nebo přerušení probíhajícího provozu 
stiskněte tlačítko start/stop. Po přerušení provozu může 
dál běžet chladicí ventilátor.
Pro smazání všech nastavení stiskněte tlačítko on/ 
off.
Pokud během provozu otevřete dvířka trouby, provoz se 
přeruší. Po zavření dvířek se provoz znovu obnoví.

Pokud chcete zvolit provozní režim, musí být spotřebič 
zapnutý.

1. Stiskněte tlačítko menu. Zobrazí se nabídka
provozních režimů.

2. Dotkněte se požadovaného druhu ohřevu. Pro různé
provozní režimy jsou vám k dispozici různé
možnosti volby.

3. Otočným voličem volbu změníte. Podle volby proveďte
další nastavení.

4. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.
Na displeji se zobrazí časový průběh. Je vidět
nastavení a časová linie.

Druh ohřevu Horní/dolní ohřev 
Teplota 240 °C
Doba trvání 30 minut

prostor  " Po každém použití páry" na 
straně 21
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Nastavení druhu oh evu a teploty
Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí navrhovaný 
druh ohřevu s teplotou. Tento režim můžete okamžitě 
spustit stisknutím tlačítka start/stop. Pokud chcete 
nastavit jiný druh ohřevu, postupujte následovně.
Pro další nastavení změňte následujícím způsobem 
hodnoty:
Příklad na obrázku: Horní/dolní ohřev na 180 0C.

1. Pomocí otočného voliče změňte druh ohřevu.

2. Dotkněte se navržené teploty.
3. Pomocí otočného voliče změňte teplotu.

4. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Tlačítkem  můžete pečicí troubu velmi rychle zahřát. 
Rychlý ohřev trouby není možný u všech druhů ohřevu.

Vhodné druhy ohřevu:

Aby byl pokrm upečen rovnoměrně, vložte jej 
s příslušenstvím do trouby až po ukončení rychlého 
ohřevu.

Nastavení
Dbejte na zvolení vhodného druhu ohřevu. Teplota 
musí být nastavena na více než 100 °C, jinak se rychlý 
ohřev nespustí.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko .

Nalevo vedle teploty se objeví  . Začne se plnit 
ukazatel teploty.

Po ukončení rychlého ohřevu zazní signál.  
Symbol  zmizí. Nyní můžete vložit pokrm 
do trouby.
Upozorn ní

Pokud změníte druh ohřevu nebo teplotu, rychlý
ohřev se přeruší.
Nastavená doba trvání se začne odměřovat
nezávisle na rychlém ohřevu ihned po spuštění.
Během rychlého ohřevu můžete stisknutím tlačítka 
zjistit aktuální teplotu v troubě.

Stiskněte tlačítko . Symbol  na displeji zmizí.

4D horký vzduch
Horní/dolní ohřev

Na displeji se zobrazí nastavený druh ohřevu a teplota.
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`Pára
PáraVaše pokrmy můžete vařit obzvlášť šetrně pomocí 
páry. U některých druhů ohřevu můžete pokrmy 
připravit s podporou páry. Kromě toho máte 
k dispozici druhy ohřevu Kynutí těsta, Regenerační 
ohřev a Rozmrazování.

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Při otevření dvířek spotřebiče může ven unikat horká 
pára. Pára nemusí být viditelná, záleží na teplotě. Při 
otevírání dvířek nestůjte příliš blízko u spotřebiče. 
Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Udržujte děti 
mimo dosah spotřebiče.

Zvuky

erpadlo
Během provozu a po vypnutí spotřebiče slyšíte bzučivý 
zvuk. Tento zvuk produkuje čerpadlo. Jedná se 
o běžný provozní zvuk.

Během otvírání krytu slyšíte bzučení nebo kliknutí.
Zvuky vznikají při vysouvání krytu. Jedná se 
o běžné provozní zvuky.

Při vaření v páře obklopuje pokrmy horká pára 
a zabraňuje tak ztrátě živin v potravinách. Tvar, 
barva a typické aroma zůstávají při této metodě 
přípravy zachovány.

Upozorn ní: Pokud se nádoba na vodu během vaření 
v páře vyprázdní, provoz se přeruší.
Naplňte nádržku na vodu.

Spušt ní

1. Naplňte nádržku na vodu.
Upozorn ní: Vaření v páře zapínejte pouze při zcela
vychladlém pečicím prostoru (pokojová teplota).

2. Stiskněte tlačítko "Menu".
3. Dotkněte se pole " Příprava v páře".
4. Otočným voličem nastavte „Vaření v páře" .
5. Dotkněte se pole "Teplota" a otočným voličem

nastavte teplotu.
6. Dotkněte se pole "Doba trvání" a otočným voličem

nastavte dobu trvání.
7. Spusťte tlačítkem start/stop.

Spotřebič se nahřívá. Jakmile je nahřívání dokončeno,
zazní signál a spustí se provoz.

Zazní signál. Trouba již nehřeje. Signál můžete 
předčasně zrušit pomocí tlačítka  .

P erušení
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

P íprava menu
V páře můžete vařit současně celá menu, aniž by se 
chutě ovlivňovaly.  "Testováno pro vás v našem 
kuchyňském studiu" na straně 40

Při úpravě pokrmu s podporou páry se během provozu 
spotřebiče v různých intervalech a intenzitě do pečicího 
prostoru vstřikuje pára. Díky tomu dosáhnete lepšího 
výsledku úpravy pokrmu.
Váš pokrm

bude mít křupavou kůrku
bude mít lesklý povrch
bude uvnitř šťavnatý a měkký
zredukuje minimálně svůj objem

Požadovanou kombinaci druhu ohřevu a intenzity páry 
si nastavíte sami. Pro volbu vhodného druhu ohřevu 
a intenzity páry se řiďte údaji v tabulce nebo zvolte 
program

Intenzita páry

Pro přidání páry je k dispozici různá intenzita:
nízká
střední
vysoká

Vhodné druhy oh evu

U těchto druhů ohřevu můžete využít rovněž páru:
4D horký vzduch 
Horní/dolní ohřev 
Gril s cirkulací vzduchu 
Udržování teploty 

Spušt ní

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Otočným voličem nastavte druh ohřevu.
3. Dotkněte se teploty a nastavte ji otočným

voličem.
4. Dotkněte se pole "Přidání páry" a nastavte její

intenzitu otočným voličem.
5. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/ stop.

Spotřebič začne hřát.
Upozorn ní: Pokud se nádržka na vodu během 
provozu s využitím páry vyprázdní, objeví se na displeji 
upozornění o doplnění nádržky na vodu. Provoz běží 
dál bez přidání páry.

Pro předčasné zrušení přidání páry se dotkněte pole 
„Přidání páry". Otočným voličem zvolte „Vypnuto".

Upozorn ní: Provoz běží dál bez přidání páry.

P erušení provozu spot ebi e
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

  "Testováno pro vás v našem kuchyňském 
studiu" na straně 40
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Pomocí druhu ohřevu „Regenerační ohřev “můžete 
šetrně ohřát hotové pokrmy nebo rozpéct pečivo 
z předešlého dne. Přidání páry probíhá automaticky.

Upozorn ní: Pokud se nádržka na vodu během 
regeneračního ohřevu vyprázdní, provoz se přeruší. 
Naplňte nádržku na vodu.

Spušt ní

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Dotkněte se pole "Menu".
3. Dotkněte se pole „Příprava v páře".
4. Otočným voličem nastavte „Regenerační ohřev" .
5. Dotkněte se teploty a nastavte ji otočným

voličem.
6. Dotkněte se doby úpravy a nastavte ji otočným

voličem.
7. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Spotřebič začne hřát.

Zazní zvukový signál.Trouba přestane hřát. Pomocí 
tlačítka můžete signál předčasně vypnout.

P erušení
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

Kynutí t sta
Pomocí druhu ohřevu „Kynutí těsta  “ vykyne těsto 
mnohem rychleji než při pokojové teplotě a nevysuší se.

Pro výběr vhodného nastavení se řiďte údaji 
v tabulkách.  "Testováno pro vás v našem 
kuchyňském studiu"  na straně  40

Upozorn ní: Pokud se nádržka na vodu během kynutí 
vyprázdní, provoz se přeruší. Naplňte nádržku na vodu.

Spušt ní

1. Naplňte nádržku na vodu.
Upozorn ní: Režim kynutí zapínejte pouze ve zcela
vychladlém pečicím prostoru (pokojová teplota).

2. Dotkněte se pole "Menu".
3. Dotkněte se pole „Příprava v páře".
4. Otočným voličem nastavte „Kynutí těsta  “.
5. Dotkněte se teploty a nastavte ji otočným

voličem.
6. Dotkněte se doby úpravy a nastavte ji otočným

voličem.
7. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Spotřebič začne hřát.

Zazní zvukový signál.Trouba přestane hřát. 
Pomocí tlačítka  můžete signál předčasně 
vypnout.

P erušení
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop. 

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

Rozmrazování
Pro rozmrazování zmrazených a hluboce 
zmrazených potravin použijte druh ohřevu 
" Rozmrazování " .

Upozorn ní: Když se nádržka na vodu během 
rozmrazování vyprázdní, provoz se přeruší. 
Naplňte nádržku na vodu.

Spušt ní

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Dotkněte se pole "Menu".
3. Dotkněte se pole " Vaření v páře".
4. Otočným voličem nastavte " Rozmrazování" ”
5. Dotkněte se teploty a otočným voličem nastavte

teplotu.
6. Dotkněte se "Doby trvání" a otočným voličem

nastavte dobu trvání.
7. Spusťte tlačítkem start/stop.

Spotřebič se nahřívá. Jakmile je dokončeno nahřívání,
zazní signál a provoz se spustí.

Když je doba trvání ukončena, zazní zvukový 
signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je 
uvedena doba trvání 00 m 00 s.

P erušení
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop. 

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

Sous-vide
Sous-vide je varianta úpravy vakuovaných potravin při 
nízkých teplotách mezi 50-95 oC a 100 % páře. Úprava 
sous-vide je vhodná pro maso, ryby, zeleninu a dezerty.

Pokrmy se pomocí vakuovací zásuvky vzduchotěsně 
svaří ve speciálním tepelně odolném vařícím sáčku. 
Díky ochrannému obalu zůstanou zachovány výživné 
a aromatické látky.

Upozorn ní
Pokud je nádržka na vodu během provozu
sous-vide prázdná, provoz se přeruší.
Během opravy sous-vide vzniká více kondenzátu
na dně pečicího prostoru než u jiných druhů
úpravy.

Spušt ní
Pozor!
Nebezpe í poškození nábytku
Pro úpravu sous-vide používejte pouze nádržku na 
vodu. Nepoužívejte žádnou další nádobu s vodou, 
protože se jinak na dně pečicího prostoru nahromadí 
mnoho vody. Voda může z pečicího prostoru vytékat.

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Dotkněte se pole "Menu".
3. Dotkněte se pole "Vaření v páře".
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4. Otočným voličem nastavte “Sous-vide" .
5. Dotkněte se teploty a otočným voličem nastavte

teplotu.
6. Dotkněte se pole "Doba trvání" a otočným voličem

nastavte dobu trvání.
7. Spusťte tlačítkem start/stop.

Spotřebič se nahřívá. Jakmile je dokončeno nahřívání,
zazní zvukový signál a provoz se spustí.

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Během úpravy se na vakuovacím sáčku shromažďuje 
horká voda. Vakuovací sáček opatrně nadzvedněte 
chňapkou tak, aby horká voda odtekla do 
univerzálního plechu nebo do varné nádoby. Následně 
opatrně odeberte chňapkou vakuový sáček.

Když je doba trvání ukončená, zazní zvukový 
signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je 
uvedena doba trvání 00 m 00 s.

P erušení
Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko start/stop.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko on/off.

Nádržka na vodu se nachází vzadu za krytem. 
Před spuštěním spotřebiče s využitím páry 
otevřete kryt a naplňte nádržku vodou.

Ujistěte se, že jste správně nastavili tvrdost vody.  
"Základní nastavení" na straně 24

Do nádržky na vodu lijte pouze vodu nebo námi 
doporučený prostředek na odvápnění. Do nádržky na 
vodu nikdy nelijte hořlavé tekutiny (např. nápoje 
s obsahem alkoholu). Páry hořlavých tekutin by se 
mohly v důsledku horkých povrchů v pečicím prostoru 
vznítit (deflagrace). Mohla by prasknout dvířka 
spotřebiče. Mohla by unikat horká pára a plameny.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Nádržka na vodu se může během provozu spotřebiče 
velmi zahřát. Po ukončení provozu spotřebiče vyčkejte, 
než nádržka na vodu vychladne. Poté nádržku na vodu 
vyjměte.

Pozor!
Poškození spotřebiče použitím nevhodných tekutin. 
Nepoužívejte žádnou destilovanou vodu, vodu 
z vodovodu s vysokým obsahem chlóru (> 40 mg/l) 
nebo jiné tekutiny.
Používejte výhradně čerstvou studenou vodu 
z vodovodu, změkčenou vodu nebo neperlivou 
minerální vodu.

1. Dotkněte se pole  .
Krytka se automaticky vysune dopředu.

2. Vytáhněte krytku oběma rukama směrem dopředu
a poté ji posuňte nahoru, dokud nezacvakne
(Obrázek ).

3. Nádržku na vodu nadzdvihněte a vyjměte ji
(Obrázek ).

4. Přimáčkněte víko podél těsnění, aby nevytekla
z nádržky žádná voda.

5. Vyjměte kryt (Obrázek ).
6. Nádržku naplňte studenou vodou až po označení

„max" (Obrázek ).

7. Do otvoru nádržky na vodu opět nasaďte kryt .
8. Nasaďte naplněnou nádržku na vodu

(Obrázek ). Dejte pozor na to, aby nádržka na vodu
zacvakla do obou zadních držáků  (Obrázek ).

9. Pomalu posuňte krytku směrem dolů, poté ji zatlačte
dozadu, dokud se zcela nezavře. Nádržka na vodu je
naplněná. Můžete spustit spotřebič s využitím páry.

Upozorn ní
Režimy s podporou páry běží dále bez přidání
páry.
Pokud se během programu Vaření v páře, Kynutí, 
Regeneračního ohřevu nebo Rozmrazování 
vyprázdní nádržka na vodu, provoz se přeruší. 
Naplňte nádržku na vodu.

1. Otevřete krytku.
2. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji.
3. Naplněnou nádržku nasaďte a zavřete krytku.
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Varování – Nebezpe í opa ení! 
Při otevření dvířek spotřebiče může ven unikat horká 
pára. Pára nemusí být viditelná, záleží na teplotě. Při 
otevírání dvířek nestůjte příliš blízko u spotřebiče. 
Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Udržujte děti mimo 
dosah spotřebiče.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Spotřebič je během provozu velmi horký. Před 
čištěním nechte spotřebič vychladnout.

Pozor!
Poškození smaltu: Pokud se na dně pečicího prostoru 
nachází voda, tak spotřebič nespouštějte. Před 
spuštěním vodu na dně pečicího prostoru utřete.

Po každém použití páry se zbývající voda přečerpá zpět 
do nádržky na vodu. Poté nádržku na vodu vyprázdněte 
a vysušte. Pečicí prostor zůstane vlhký. Pro vysušení 
pečicího prostoru můžete použít režim „Sušení" nebo ho 
můžete vysušit ručně.

Upozorn ní
Po vypnutí spotřebiče svítí pole   trochu déle,
aby vás upozornilo na vyprázdnění nádržky na vodu.
Skvrny od vodního kamene odstraňte
hadříkem napuštěným octem, omyjte čistou 
vodou a vysušte měkkým hadříkem.

Vyprázdn ní nádržky na vodu

Pozor!
Nádržku na vodu nesušte v horkém pečicím prostoru.
Nádržka byse poškodila.
Nádržku na vodu nemyjte v myčce nádobí.
Nádržka by se poškodila.

1. Otevřete krytku.
2. Vyjměte nádržku na vodu.
3. Opatrně sundejte víko nádržky na vodu.
4. Nádržku na vodu vyprázdněte, omyjte mycím

prostředkem a důkladně vypláchněte studenou
vodou.

5. Všechny části osušte měkkým hadříkem.
6. Těsnění víka vytřete dosucha.
7. Nádržku nechte oschnout s otevřeným víkem.
8. Poté na ni nasaďte víko a přimáčkněte ho.
9. Nádržku na vodu nasaďte a zavřete krytku.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Nasajte vodu v odkapávacím žlábku pomocí

houby  a opatrně vytřete (Obrázek ). Při
vytírání dbejte na to, aby se těsnění 
neuvolnilo od odkapávacího žlábku
(Obrázek ).

Odkapávací kanál   

Upozorn ní: Pokud se těsnění uvolní, nasaďte 
je zpět na odkapávací žlábek.  "Dvířka 
spotřebiče" na straně 34

Spušt ní funkce sušení
Při sušení se pečicí prostor zahřívá, aby se vypařila 
vlhkost v pečicím prostoru. Následně otevřete dvířka 
spotřebiče, aby mohla vodní pára z pečicího prostoru 
unikat.

Pozor!
Poškození smaltu: Pokud na dně pečicího prostoru 
stojí voda, nespouštějte provoz. Před provozem 
vytřete vodu ze dna pečicího prostoru.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Hrubé nečistoty v pečicím prostoru ihned odstraňte

a setřete vlhkost ze dna pečicího prostoru.
3. V případě potřeby stiskněte on/off pro vypnutí

spotrebiče.
4. Stiskněte tlačítko "Menu".

Zobrazí se výběr druhů provozu.
5. Stiskněte pole "Dále".
6. Stiskněte pole "Sušení"
7. Stiskněte start/stop.

Sušení se spustí a po 10 minutách se automaticky 
ukončí.

8. Otevřete dvířka spotřebiče a nechte je na 1 až 2
minuty otevřená, aby mohla vlhkost z pečicího
prostrou unikat.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte nečistoty z pečicího prostoru.
3. Vysušte pečicí prostor hadříkem.
4. Dvířka spotřebiče nechte otevřená 1 hodinu,

aby se pečicí prostor zcela vysušil.

se nachází pod pečicím prostorem (Obrázek ).
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O asové funkce
asové funkce Váš spotřebič disponuje různými časovými funkcemi.

Upozorn ní
Dobu trvání do jedné hodiny můžete nastavit na
minutu přesně. Dobu trvání delší než jedna hodina 
můžete nastavit po 5minutových úsecích.
Podle toho, kterým směrem otáčíte otočným
voličem, se zobrazuje navrhovaná hodnota:
vlevo 10 minut, vpravo 30 minut.

Po uplynutí časové funkce se rozezní signál.

Tlačítkem  můžete mezitím zjistit informace,
které se poté krátce zobrazí na displeji.

Minutku můžete nastavit kdykoli, a to i když 
je spotřebič vypnutý. Minutka běží paralelně 
s dalším nastavením času a má vlastní signál. 
Uslyšíte tedy, zda zvoní minutka, nebo uběhla 
uplynulá doba pečení.
Můžete nastavit max. 24 hodin.

1. Stiskněte tlačítko .
Otevře se menu časových funkcí.

2. Pomocí otočného voliče nastavte čas.
Minutka se spustí po několika sekundách.

Symbol minutky a ubíhající čas se zobrazí 
vlevo na stavovém řádku.

Zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí upozornění 
"Minutka ukončena”. Pomocí tlačítka   můžete signál 
předčasně vypnout.

Tlačítkem  otevřete menu časových funkcí 
a vrátíte čas zpět. Menu zavřete opětovným 
stisknutím tlačítka  .

Tlačítkem  otevřete menu časových funkcí a pomocí 
otočného voliče změníte během několika sekund 
nastavení hodnot. Stisknutím tlačítka minutku 
spustíte.

Doba trvání
Pokud nastavíte dobu trvání pro svůj pokrm, bude 
provoz automaticky po této době ukončen.Trouba již 
nehřeje.
Předpoklad:Je nastaven druh ohřevu a teplota.
Příklad: Nastavení ohřevu 4D horký vzduch, teplota 180 0C,
doba úpravy 45 minut.

1. Stiskněte tlačítko .
Otevřete menu časových funkcí.

2. Pomocí otočného voliče nastavte dobu trvání.

3. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.
Ubíhající dobu trvání  vidíte na stavovém řádku.

Zazní zvukový signál. Trouba přestane hřát. Ve 
stavovém řádku se rozsvítí „Ukončeno". Pomocí 
tlačítka  můžete signál předčasně vypnout.

Tlačítkem  otevřete menu časových funkcí. 
Nastavenou dobu vrátíte zpět. Údaje se změní na 
nově nastavený druh ohřevu a teplotu.

Zm na doby trvání
Tlačítkem  otevřete menu časových funkcí.
Pomocí otočného voliče změníte dobu trvání.

asová funkce
Minutka Minutka funguje jako klasická kuchyňská 

minutka. Po uplynutí nastaveného doby
trvání zazní signál.

Doba trvání Po uplynutí nastaveného času zazní 
signál. Spotřebič se automaticky vypne.

Čas ukončení Nastavte dobu a konec pečení. Spotřebič
se automaticky zapne, takže provoz je 
ukončen v požadovaný čas.
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Při posunování času ukončení doby úpravy pokrmu 
dbejte na to, aby se pokrm při delším skladování v 
pečicí troubě nezkazil.
Předpoklad: Nastavený provozní režim není zahájen. 
Je nastavena doba úpravy pokrmu. Je otevřeno menu 
časových funkcí  .
Příklad na obrázku: V 9:30 vložte pokrm do trouby. 
Doba úpravy pokrmu bude trvat 45 minut a pokrm bude 
hotov v 10:15. Vy ale chcete, aby byl pokrm hotov ve 
12:45.
1. Dotkněte se pole "Konec"  .

Zobrazí se čas ukončení.

2. Otočným voličem posuňte čas ukončení na později.

3. Provoz zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Pe icí trouba v režimu čekání. Na stavovém řádku 
se zobrazí symbol a č as, kdy bude provoz 
ukončen. Provoz začne ve správný okamžik. Doba 
trvání viditelně ubíhá na stavovém řádku.

Zazní zvukový signál. Trouba přestane hřát. Ve 
stavovém řádku se rozsvítí „Ukončeno". Pomocí 
tlačítka  můžete signál předčasně vypnout.

Provést změnu doby úpravy pokrmu je možné, pokud je 
pečicí trouba v režimu čekání. Pomocí tlačítka  
otevřete menu časových funkcí. Dotkněte se pole  
„Konec" a otočným voličem upravte čas ukončení. Menu 
zavřete opětovným stisknutím tlačítka .

Provést změnu doby úpravy pokrmu je možné, pokud je 
pečicí trouba v režimu čekání. Pomocí tlačítka   
otevřete menu časových funkcí. Dotkněte se pole  “ 
a oto ným voli em as ukončení zrušte. Doba trvání 
se za ne viditeln  odm ovat.

A D tská pojistka
Dtská pojistka Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, která 
zajistí, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutí 
nebo změně nastavení.

Ovládací panel se zablokuje a nelze nic nastavit. 
Spotřebič lze pouze vypnout pomocí tlačítka on/off.

Aktivace a deaktivace
Dětskou pojistku můžete aktivovat a deaktivovat při 
zapnutém i vypnutém spotřebiči. 
Stiskněte a podržte přibližně po dobu 4 sekund 
tlačítko /. Na displeji se objeví upozornění o zapnutí 
pojistky a ve stavovém řádku se objeví symbol  /.
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Q Základní nastavení
Základní nastavení Abyste mohli váš spotřebič jednoduše 
a optimálně používat, máte k dispozici různá 
nastavení. Tato nastavení můžete měnit dle potřeby.

Zm na nastavení
1. Stiskněte tlačítko on/off.
2. Stiskněte tlačítko "Menu".

Otevře se nabídka provozních režimů.
3. Zvolte režim „Nastavení“.

Zobrazí se první základní nastavení.
Pomocí otočného voliče změníte hodnoty nastavení.

4. Dotkněte se šipky .
5. Pomocí otočného voliče změníte hodnoty nastavení.
6. Dotkněte se šipky  pro přechod na další základní

nastavení.
7. Pro uložení stiskněte tlačítko "Menu".

Na displeji se zobrazí odmítnout nebo uložit.

V seznamu naleznete všechna základní nastavení 
a možnosti jejich změny. Podle vybavení vašeho 
spotřebiče se na displeji zobrazí pouze ta nastavení, 
kterými váš spotřebič disponuje.

Můžete měnit následující nastavení:

Pozor!
U závěsných roštů a výsuvu v 1. úrovni: nastavení 
"Není dovybaveno".
U výsuvu ve 2. a 3. úrovni: nastavení "Je 
dovybaveno".

Upozorn ní: Změny nastavení jazyka,
tónu tlačítek a jasu displeje mají okamžitý účinek. 
Všechna ostatní nastavení jsou aktivní až po uložení.
--------

Čas změníte v základním nastavení. 

Příklad: Změna na zimní nebo letní čas.

1. Stiskněte tlačítko on/off.
2. Stiskněte tlačítko "Menu".

Otevře se nabídka provozních režimů.
3. Stiskněte „Nastavení“.
4. Šipkou  přejděte na „Hodiny“.
5. Otočným voličem změňte čas.
6. Stiskněte tlačítko "Menu".

Na displeji se zobrazí uložit nebo odmítnout.

Po delším výpadku elektrického proudu se na displeji 
zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu.

Nastavte jazyk, čas a datum. 

Nastavení Volba
Jazyk K dispozici další jazyky
Hodiny Nastavení aktuálního času
Datum Nastavení aktuálního data
Tvrdost vody 0 (změkčená)

1 (měkká)
2 (střední)
3 (tvrdá)
4 (velmi tvrdá)

Zvukový signál Krátký (30 s)
Střední (1 min)
Dlouhý (5 min)

Tón tlačítek Vypnutý (zvuk tlačítka při zapnutí a vypnutí 
pomocí on/off zůstává aktivován)
Zapnutý

Jas displeje 5 stupňů jasu
Ukazatel času Digitální s datem

Analogový
Vyp.

Osvětlení Během provozu zapnuté
Během provozu vypnuté

Dětská pojistka* Zajištění dvířek + zablokování tlačítek
Pouze zablokování tlačítek

Režim po spuštění Hlavní menu
Druhy ohřevu
Pára
Pokrmy*

Vypnuté
Zapnuté ( mezi 
22:00 a 5:59 h)

Logo zna ky

Doba dob hu ventilátoru Doporu ená
Minimální

Výsuvný systém

 sabat Zapnutý
Vypnutý

Home Connect Zapnutí nebo vypnutí WiFi  "Home 
Connect" na stran  25

*) K dispozici podle typu spotřebiče
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F sabat
Program sabat Režim sabat můžete nastavit na dobu trvání až 74 
hodin. Pokrmy uvnitř trouby zůstanou teplé, aniž byste 
troubu museli zapínat nebo vypínat.

Předpoklad: V základním nastavení máte 
aktivováno "Režim sabat ".  "Základní 
nastavení" na straně 24

Pečicí prostor se zahřeje při horním a dolním ohřevu 
a teplotě mezi 85 °C a 140 °C.

1. Stiskněte tlačítko on/off.
Na displeji se zobrazí navrhovaný druh 
ohřevu

 
a teplota.

2. Otočným voličem otočte doleva a zvolte druh ohřevu
"Režim sabat".

3. Dotkněte se navrhované teploty a otočným voličem
nastavte teplotu.

4. Tlačítkem  otevřete menu časových funkcí
a dotkněte se pole „Doba trvání".
Navržená doba má 25 hodin.

5. Pomocí otočného voliče nastavte požadovanou
dobu trvání.

6. Tlačítkem start/stop zapněte spotřebič.
Na stavovém řádku se začne odpočítávat doba 
trvání.

Zazní zvukový signál. Trouba přestane hřát. Ve 
stavovém řádku se rozsvítí „Čas ukončení".

Posunutí času ukončení není možné.

Stiskněte tlačítko on/off. Všechna nastavení jsou 
vymazána. Můžete provést nové nastavení.

oHome Connect
Home Connect Tento spotřebič vysílá signál Wi-Fi a lze ho řídit na dálku 
pomocí mobilního zařízení.
Pokud spotřebič nepropojíte se sítí, funguje jako pečicí 
trouba bez síťového připojení a lze jej dále obsluhovat 
pomocí displeje.

Upozorn ní
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto
návodu k použití a ujistěte se, že je můžete dodržovat 
také tehdy, když spotřebič obsluhujete pomocí 
aplikace Home Connect, a přitom nejste doma. 
Dodržujte rovněž pokyny uvedené v aplikaci Home 
Connect.  "Důležité bezpečnostní pokyny" na 
straně 5
Přímá obsluha spotřebiče má vždy přednost.
V tento okamžik není možná obsluha pomocí 
aplikace Home Connect.

Abyste mohli nastavovat spotřebič pomocí aplikace 
Home Connect, musíte si na vašem mobilním zařízení 
nainstalovat a nastavit aplikaci Home Connect.
Přitom se řiďte podklady dodávanými společně s Home 
Connect.
Pro nastavení postupujte podle pokynů aplikace. 

Pro nastavení musí být aplikace otevřená.

Upozorn ní
Potřebujete router s funkcí WPS.
Asistenta Home Connect můžete spustit během prvního
uvedení do provozu nebo přes menu.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Asistent Home Connect".

Spotřebič je připraven k nastavení automatického
připojení do sítě.

3. Stiskněte tlačítko WPS na routeru. Počkejte, dokud se
na displeji nezobrazí „Úspěšné připojení do sítě".
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4. Dotkněte se pole „Propojit s aplikací".

Spotřebič je připraven na propojení s aplikací.
5. Spusťte aplikaci na mobilním zařízení a postupujte

podle pokynů pro automatické přihlášení do sítě.
Přihlášení je úspěšné, když se na displeji zobrazí 
„Úspěšné propojení s aplikací".

Upozorn ní: Asistenta Home Connect můžete spustit 
během prvního uvedení do provozu nebo přes menu.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Asistent Home Connect“.
3. Dotkněte se pole „Manuální připojení“.

Spotřebič je připraven k nastavení manuálního 
připojení do sítě.
Na displeji se zobrazí SSID a klíč do sítě pečicí 
trouby.

4. Mobilní zařízení přihlašte do sítě pečicí trouby
pomocí SSID „HomeConnect" a klíče
„HomeConnect".

Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí
„Úspěšné připojení do sítě".

5. Dotkněte se pole „Propojit s aplikací".

Spotřebič je připraven na propojení s aplikací.
6. Spusťte aplikaci na mobilním zařízení

a postupujte podle pokynů pro manuální přihlášení do 
sítě.

Přihlášení je úspěšné, když se na displeji zobrazí 
„Úspěšné propojení s aplikací".
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Pokud chcete pomocí vašeho mobilního zařízení 
zapnout pečicí troubu, musíte aktivovat spuštění na 
dálku.

Upozorn ní
"Spuštění na dálku" se zobrazí pouze tehdy,
pokud byl úspěšně ukončen asistent 
Home Connect.
Všimněte si, že některé provozní režimy lze spustit
pouze přímo na pečicí troubě.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Spuštění na dálku".
Na displeji se zobrazí 

V následujících situacích se spuštění na dálku 
automaticky deaktivuje:

Otevření dvířek spotřebiče 15 min. po aktivaci
spuštění na dálku.
Otevření dvířek spotřebiče 15 min. po ukončení
provozu pečicí trouby.
24 hodin po aktivaci spuštění na dálku.

Pokud na spotřebiči spustíte provoz pečicí trouby, tak 
se automaticky aktivuje spuštění na dálku. Díky tomu 
můžete pomocí mobilního zařízení provádět změny 
nebo spustit nový program.

Nastavení Home Connect
Home Connect můžete kdykoliv přizpůsobit vašim 
potřebám.
Upozorn ní: Pro zobrazení informací o síti 
a spotřebiči stiskněte v nastavení Home Connect 
tlačítko .

WiFi
Pokud je aktivovaná WiFi, můžete využívat Home 
Connect.

Upozorn ní: Váš spotřebič v propojeném 
pohotovostním režimu spotřebuje max. 3 W.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Nastavení".
3. Pomocí šipky přejděte na „Home Connect“.
4. Dotkněte se pole "Home Connect".
5. Pro zapnutí či vypnutí rádiového modulu se dotkněte

pole WiFi".

Odpojit ze sít Vaši pečicí troubu můžete kdykoli odpojit od sítě.
Upozorn ní: Pokud je vaše pečicí trouba odpojena 
od sítě, nemůžete ji obsluhovat pomocí Home 
Connect.
1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Nastavení".
3. Pomocí šipky přejděte na „Home Connect“.

4. Stiskněte "Home Connect".
5. Stiskněte "Odpojit od sítě".

Zapojit do sít 1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Nastavení".
3. Pomocí šipky přejděte na „Home Connect“.
4. Stiskněte "Home Connect".
5. Stiskněte "Připojit síť".
6. Stiskněte "Připojit manuálně" nebo

"Připojit automaticky".
7. Řiďte se pokyny v části

„Manuální přihlášení do sítě", příp.
„Automatické přihlášení do sítě".

Pokud máte na mobilním zařízení nainstalovanou 
aplikaci Home Connect, můžete ji propojit s vaší 
pečicí troubou.

Upozorn ní: Spotřebič musí být připojen do sítě.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Dotkněte se pole „Nastavení".
3. Pomocí šipky přejděte na „Home Connect“.
4. Stiskněte "Home Connect".
5. Dotkněte se pole„Další“.
6. Dotkněte se pole "Propojit s aplikací".

Dálkové ovládání
Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně 
ovládat vaši pečicí troubu.

Upozorn ní
Přímá obsluha spotřebiče má vždy přednost. V tento
okamžik není možná obsluha pomocí aplikace 
Home Connect.
Spotřebič je dodáván s aktivovaným dálkovým ovládáním.
Pokud je dálkové ovládání deaktivované, tak se
v aplikaci Home Connect zobrazí pouze provozní
stavy pečicí trouby.
Dálkové ovládání se automaticky aktivuje při aktivaci
spuštění na dálku.

1. Stiskněte tlačítko "Menu".
2. Stiskněte pole „Nastavení".
3. Pomocí šipky přejděte na „Home Connect“.
4. Stiskněte "Home Connect".
5. Stiskněte pole „Další“.
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6. Pro zapnutí, resp. vypnutí ovládání pomocí aplikace
Home Connect  klepněte na „Dálkové ovládání“.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče do sítě WLAN na 
internetu poskytne váš spotřebič následující data 
serveru Home Connect (první registrace):

Jednoznačné označení spotřebiče (skládá se
z klíčů spotřebiče a MAC adresy zabudovaného WiFi
komunikačního modulu).
Bezpečnostní certifikát WiFi komunikačního modulu
(za účelem informačně technického zajištění spojení).
Aktuální verzi softwaru a hardwaru pro váš domácí
spotřebič.
Stav případného předchozího obnovení nastavení
z výrobního závodu.

Tato první registrace je nutná pro přípravu funkcí Home 
Connect a je zapotřebí teprve v okamžik, kdy chcete 
poprvé využít funkce Home Connect.

Upozorn ní: Všimněte si, že funkce Home Connect lze 
využít pouze ve spojení s aplikací Home Connect.
Informace o ochraně dat si můžete zobrazit v aplikaci 
Home Connect.

Prohlášení o shod
Společnost BSH Hausgerate GmbH tímto prohlašuje, že 
spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní 
požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 
1999/5/ES.

@
Teplomr peen Teplotní sonda vám umožňuje připravit pokrm na 
přesnou teplotu. Měří teplotu uvnitř pokrmu. 
Jakmile je dosaženo nastavené teploty, spotřebič se 
automaticky vypne.

Druhy oh evu
Pokud jste do pečicího prostoru zasunuli teplotní 
sondu, máte k dispozici tyto druhy ohřevu.

Upozorn ní
Teplotní sonda měří teplotu uvnitř pokrmu, a to 
mezi 30 °C a 99 °C.
Používejte pouze přiloženou teplotní sondu. Je možné
ji dokoupit jako náhradní díl v našem zákaznickém
servisu.
Po použití teplotní sondu vždy vyndejte z pečicího
prostoru. Nikdy ji neuchovávejte v pečicím prostoru.

Teplota pe icího prostoru
Nenastavujte teplotu vyšší než 250 °C, jinak se 
teplotní sonda poškodí.
Nastavená teplota pečicího prostoru musí být minimálně 
o 10 °C vyšší než nastavená teplota pokrmu.

 

Předtím, než vložíte váš pokrm do pečicího prostoru, 
zasuňte do něj teplotní sondu.
Teplotní sonda má tři měřicí body. Dbejte na to, aby byl 
prostřední bod vždy zasunut v měřeném pokrmu.

Maso: U větších kusů zasuňte teplotní sondu směrem
zeshora šikmo do masa až nadoraz.
U slabších kusů ji zasuňte ze strany na nejsilnějším 
místě.

4D horký vzduch
Horký vzduch eco
Horní/dolní ohřev
H orní/dolní ohřev eco
Stupeň pizza
Gril s cirkulací vzduchu
Vaření v páře
Regenerační ohřev

Podrobné prohlášení o shod  R&TTE najdete na 
internetu na www.siemens-home.bsh-group.com na 
stránce vašeho spot ebi e mezi dopl ujícími 
dokumenty.
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Dr bež: Teplotní sondu zasuňte do nejsilnějšího místa
v prsou až nadoraz. V závislosti na vlastnostech drůbeže 
zasuňte teplotní sondu napříč nebo podélně. Poté 
drůbež otočte a položte ji prsní stranou dolů na rošt.

Ryba: Teplotní sondu zasuňte až nadoraz vzadu za 
hlavu směrem ke středu. Celou rybu položte pomocí 
půlky brambory hřbetem nahoru na rošt.

Obrácení pe eného pokrmu: Při otáčení pokrmu 
teplotní sondu nevytahujte. Po otočení zkontrolujte její 
přesné umístění v pokrmu.

Pokud teplotní sondu během provozu vytáhnete, 
vynulují se veškerá nastavení a musíte je nastavit 
znovu.

Pozor!
Dejte pozor, abyste neskřípli kabel teplotní sondy.
Nepoužívejte žádné uzavřené nádoby. Aby nedošlo
k poškození teplotní sondy příliš vysokými teplotami, 
musí být mezi grilovacím topným tělesem a sondou 
odstup několika centimetrů. Maso může během pečení 
zvětšit objem.

Druhy oh evu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zastrčte teplotní sondu do zástrčky vlevo

v pečicím prostoru.
3. Pomocí otočného voliče zvolte druh ohřevu.
4. Stiskněte navrženou teplotu a otočným voličem

nastavte teplotu.
5. Stiskněte pole "Teplota uvnitř pokrmu" a otočným

voličem nastavte teplotu.
6. V případě potřeby stiskněte pole "Přidání páry"

a otočným voličem nastavte intenzitu páry.
7. Spusťte pomocí tlačítka start/stop.

Ukazatel zobrazuje nárůst teploty uvnitř pokrmu.

Va ení v pá e
1. Zapněte spotřebič.
2. Pečicí sondu zapojte do zástrčky vlevo v pečicím

prostoru.
3. Stiskněte tlačítko "Menu".
4. Klepněte na políčko „Vaření v páře“ a otočným

voličem nastavte druh ohřevu.
5. Klepněte na políčko „Teplota uvnitř pokrmu“ a otočným

voličem nastavte teplotu.
6. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.

Ukazatel zobrazuje nárůst teploty uvnitř pokrmu.

Pokrmy
1. Zapněte spotřebič.
2. Teplotní sondu zapojte do zástrčky vlevo v pečicím

prostoru.
3. Stiskněte tlačítko "Menu".
4. Klepněte na políčko „Pokrmy“.
5. Otočným voličem a pomocí pole „Další“ zvolte

požadovaný pokrm.
6. V případě potřeby klepněte na pole

„Přizpůsobit“ a otočným voličem přizpůsobte
nastavení.

7. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.
Ukazatel zobrazuje nárůst teploty uvnitř pokrmu.

Zazní zvukový signál. Pečicí trouba přestane hřát. 
Můžete vytáhnout teplotní sondu ze zásuvky. 
Symbol  přestane svítit.

Zm na teploty 
Vnitřní teplotu potravin můžete kdykoliv změnit.

P erušení
Vytáhněte teplotní sondu ze zásuvky.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Pečicí prostor a pokrmy samotné jsou velice horké. 
Teplotní sondu zasunujte a vytahujte za použití 
kuchyňských rukavic.

Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem! 
V případě použití špatné teplotní sondy uvnitř pokrmu se 
může poškodit izolace. Používejte pouze teplotní sondu 
určenou pro tento spotřebič.
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Nepoužívejte zamrazené potraviny. Údaje v tabulce jsou 
pouze orientační. Jsou závislé na kvalitě a vlastnostech 
dané potraviny.
Podrobné informace k druhu ohřevu a teplotám naleznete 
na konci tohoto návodu k použití.  "Testováno pro vás 
v našem kuchyňském studiu" na straně 40

D 
isticí prostedky Vaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji 
budete správně čistit a pečovat o ni. Správný způsob 
údržby a čištění je popsán níže.

Vhodné isticí prost edky
Abyste se vyvarovali poškození různých povrchů 
použitím nesprávných čisticích prostředků, dbejte údajů
uvedených v tabulce. Některé oblasti nemusí být 
součástí vašeho spotřebiče, záleží na modelu spotřebiče.

Pozor!
:

Nepoužívejte žádné
ostré ani drhnoucí čisticí prostředky,
agresivní prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
drátěnky ani ostré čisticí houbičky,
vysokotlaké nebo parní čističe,
speciální čističe k horkému čištění.

Nové čistící houbičky před prvním použitím řádně 
vyperte.

Tip: Speciální doporučené čisticí prostředky lze 
zakoupit přes zákaznický servis. Dbejte vždy údajů, 
které uvádí výrobce.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Spotřebič se zahřívá na velmi vysoké teploty. Nikdy se 
nedotýkejte vnitřních ploch pečicího prostoru nebo 
topných těles. Spotřebič nechte vždy vychladnout.
Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Potraviny v °C

Dr bež
Kuře 80–85
Kuřecí prsa 75–80
Kachna 80–85
Kachní prsa, růžová 55–60
Krůta 80–85
Krůtí prsa 80–85
Husa 80–90

Vep ové maso
Vepřová krkovice 85–90
Vepřová panenka, růžová 62–70
Vepřový kotlet, růžový 72–80

Hov zí maso
Hovězí svíčková nebo roastbeef po anglicku 45–52
Hovězí svíčková nebo roastbeef, růžový 55–62
Hovězí svíčková nebo roastbeef, propečený      65–75

Telecí maso
Telecí pečeně nebo předek, libové 75–80
Telecí pečeně, plecko 75–80
Telecí kolínko 85–90

Jehn í maso
Jehněčí kýta, růžová 60–65
Jehněčí kýta, propečená 70–80
Jehněčí hřbet, růžový 55–60

Ryby
Ryba, celá 65–70
Rybí filé 60–65

Ostatní
Sekaná, všechny druhy masa 80–90
Zahřívání, regenerační ohřev pokrmů 65–75

Oblast išt ní

Čelo z nerezové 
oceli

Horký mycí roztok: 
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou.

Ihned odstraňte skvrny od vody, tuku, škrobu
a bílkovin. Pod takovými skvrnami se může tvořit 
koroze.

Zvláštní prostředky pro péči o nerezovou ocel, 
které jsou vhodné pro horké povrchy, zakoupíte 
přes zákaznický servis nebo ve specializovaných 
prodejnách. K aplikaci čisticích prostředků 
používejte velmi jemný hadřík.

Plast Horká mýdlová voda:
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou.

Nepoužívejte žádný čisticí prostředek nebo 
škrabku na sklo.

Lakované plochy Horká mýdlová voda: 
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. 
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Upozorn ní
Drobné barevné rozdíly na čelní stěně spotřebiče
jsou zapříčiněny použitím různých materiálů, jako
např. sklo, umělá hmota nebo kov.
Stíny na skleněné výplni dvířek, které působí jako
šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení v pečicím
prostoru.
Smalt se při vysokých teplotách vypaluje. To může
vést ke vzniku rozdílů zabarvení. To je zcela běžný jev
a nemá to žádný vliv na funkčnost trouby.
Hrany tenkých plechů se nedají zcela potáhnout
smaltem. Proto mohou být poněkud drsné. Tím ale
není nijak narušena antikorozní ochrana.

Zadní stěna v pečicím prostoru je samočisticí. Poznáte 
to podle drsného povrchu.
Dno, horní stěna a postranní stěny pečicího 
prostoru jsou smaltované a mají hladký povrch.

išt ní smaltovaných ploch
Hladké smaltované plochy vyčistěte houbičkou
a horkým mycím roztokem nebo octovou vodou. 
Dosušte měkkým hadříkem.
Připálené zbytky jídel namočte vlhkým hadříkem 
a horkým mycím roztokem. V případě silných 
znečištění použijte drátěnku z ušlechtilé oceli nebo 
čistící prostředek na pečící trouby.
Pečicí prostor nechejte po čištění otevřený, aby se vysušil.

Upozorn ní: : Vlivem zbytků potravin mohou vznikat 
bílé povlaky. Jsou nezávadné a nemají žádný vliv na 
funkci spotřebiče. V případě potřeby můžete zbytky 
odstranit kyselinou citronovou.

išt ní samo isticích ploch
Samočisticí plochy jsou potaženy porézní, matnou 
keramikou. Skvrny z pečení koláčů, masa a grilování 
jsou během provozu spotřebiče touto vrstvou 
nasávány a odbourávány.
Pokud se samočistící plochy čistí již nedostatečně a 
vznikají tmavé skvrny, lze je vyčistit cíleným zahřátím 
pečicí trouby.

Ovládací panel Horká mýdlová voda: 
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. 
Nepoužívejte žádný čisticí prostředek nebo 
škrabku na sklo.
Pokud se na ovládací panel dostane prostředek 
na odstraňování vodního kamene, okamžitě jej 
otřete. Tyto skvrny jinak nepůjdou odstranit.

Dvířka     Horký mycí roztok: 
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou.

Nepoužívejte škrabku na sklo nebo 
ocelovou drátěnku.

Madlo dvířek Horká mýdlová voda:
Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou.
Pokud se na madlo dostanou prostředky na 
odstranění vodního kamene, okamžitě je 
odstraňte. Tyto skvrny jinak nepůjdou 
odstranit.

Smaltované 
a samočistící
plochy

Řiďte se pokyny k plochám pečicího prostoru 
v návaznosti na tabulku.

Skleněný kryt 
osvětlení 
pečicího prostoru

Horká mýdlový voda:
Vyčistěte houbičkou a osušte měkkým 
hadříkem.
V případě silných znečištění použijte čistící 
prostředek na pečící trouby.

nevytahujte!
Horká mýdlová voda: 
Vyčistěte houbičkou.  
Nedrhněte.

Kryt dvířek z ušlechtilé oceli: 
Použijte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel. 
Řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte 
pečující prostředky na ocel.
z plastu: 
Vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem. 
Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí 
prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.
Kryt dvířek před čištěním sejměte.

Závěsné rošty Horká mýdlová voda:
Navlhčete a očistěte hadříkem nebo kartáčkem.

Teleskopické 
výsuvy

Horká mýdlová voda:
Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Neodstraňujte mazivo na teleskopických 
výsuvech, vše čistěte nejlépe zasunuté. Nemyjte 
v myčce nádobí.

Příslušenství Horká mýdlová voda:
Navlhčete a očistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Znečištění na nádobách z ušlechtilé oceli 
z potravin obsahujících škrob (např. rýže) 
vyčistěte octovou vodou.

Nádržka na vodu Horká mýdlová voda: 
Vyčistěte hadříkem a důkladně vypláchněte 
čistou vodou, abyste odstranili zbytky mycího 
prostředku.
Osušte měkkým hadříkem. Nádržku nechte 
oschnout s otevřeným víkem. Těsnění víka 
vytřete dosucha.
Nemyjte v myčce nádobí.

Teplotní sonda Horká mýdlová voda:
Očistěte čisticí utěrkou nebo 
kartáčkem. Nemyjte v myčce nádobí.
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Nastavení
Před čištěním vyjměte z trouby závěsné rošty, teleskopické 
výsuvy, příslušenství a nádoby. Důkladně vyčistěte hladké 
smaltované plochy v troubě, vnitřní plochu dvířek 
a skleněný kryt osvětlení trouby.
1. Nastavte druh ohřevu 4D horký vzduch.
2. Nastavte maximální teplotu.
3. Spusťte ohřev a nechte ho běžet minimálně

1 hodinu.
Keramická vrstva se zregeneruje.

Po vychladnutí pečicího prostoru odstraňte nahnědlé 
a bílé zbytky vodou a měkkou houbičkou.

Upozorn ní: Během provozu se mohou na plochách 
tvořit červené skvrny. Nejedná se o rez, ale o zbytky 
potravin. Tyto skvrny nejsou zdraví škodlivé a neomezují 
čisticí funkci samočisticích ploch.

Pozor!
Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na 
pečicí trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí 
prostředek na pečicí trouby dostane na tyto plochy 
omylem, okamžitě ho otřete vodou a houbovou utěrkou. 
Nedrhněte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Udržování spot ebi e v istot
Aby se nevytvořily úporně ulpívající nečistoty, udržujte 
spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

Varování – Nebezpe í požáru! 
Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou 
vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího 
prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé 
nečistoty.

Tipy
Pečicí prostor čistěte po každém použití. Nečistoty
se nepřipečou.
Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové
skvrny a skvrny od bílku.
Na pečení velmi šťavnatých koláčů používejte
univerzální vysoký plech.
Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.

. Funkce čištění
isticí funkce

Váš spotřebič disponuje režimem 
"Odstranění vodního kamene". Pomocí  
režimu "Odstranění vodního kamene" odstraníte  
vodní kámen z výparníku.

Odstranění vodního kamene
Aby byl váš spotřebič funkční, musíte v něm pravidelně 
odstraňovat vodní kámen.
Odstranění vodního kamene se skládá z více kroků.
Z hygienických důvodů musí odstranění vodního kamene 
proběhnout až do konce, než budete moci spotřebič 
znovu používat. Celé odstranění vodního kamene trvá 
cca 70 - 90 minut.

Odstranění vodního kamene trvá cca 55 - 70 minut, 
poté vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte.
První mycí cyklus trvá cca 6 - 9 minut, poté 
vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte.
Druhý mycí cyklus trvá cca 6 - 9 minut, poté 
vyprázdněte nádržku na vodu a znovu ji naplňte.

Pokud se odstranění vodního kamene přeruší (např. 
v důsledku výpadku proudu nebo vypnutím
spotřebiče), tak bude po opětovném zapnutí spotřebiče 
zapotřebí dvojí mytí. Spotřebič zůstane po ukončení 
druhého mycího cyklu zablokovaný pro další provoz.
Jak často musíte ve spotřebiči odstraňovat vodní 
kámen, závisí na tvrdosti používané vody. Jakmile 
pětkrát (nebo méně často) využijete při provozu páru, 
upozorní vás hlášení na displeji na odstranění vodního 
kamene. Počet zbývajících provozů se zobrazí po 
spuštění. Díky tomu máte čas připravit se na odstranění 
vodního kamene.
Spušt ní

Pozor!
Poškození spotřebiče: K odstranění vodního kamene 
používejte pouze námi doporučované tekuté 
prostředky na odstranění vodního kamene. Doba 
působení během odstraňování vodního kamene je 
přizpůsobena těmto prostředkům. Jiné prostředky na 
odstranění vodního kamene by mohly poškodit 
spotřebič. Prostředek na odstranění vodního kamene: 
obj.č. 311 680.
Roztok na odstranění vodního kamene: Roztok nebo 
prostředek na odstranění vodního kamene se nesmí 
dostat na ovládací panel nebo jiné citlivé povrchy. 
Poškodily by se. Pokud se tak stane, okamžitě omyjte 
prostředek na odstranění vodního kamene vodou.

Pokud jste před odstraňováním vodního kamene 
využívali páru, tak spotřebič nejprve vypněte, aby 
se z parního systému odčerpala zbytková voda.

1. Na přípravu roztoku na odstranění vodního kamene
smíchejte 400 ml vody a 200 ml tekutého prostředku 
na odstranění vodního kamene.
Stiskněte tlačítko on/off.2.

3. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji roztokem na
odstranění vodního kamene.

4. Nádržku naplněnou roztokem na odstranění
vodního kamene zcela zasuňte.

5. Zavřete kryt.
6. Stiskněte tlačítko "Menu".

Zobrazí se nabídka provozních režimů.
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7. Zvolte režim „Odstranění vodního kamene".
Pokud se dotknete pole „Dále", zobrazí se
informace o čištění. Zobrazí se délka odstraňování
vodního kamene. Tu nelze změnit.

8. Čištění spustíte stisknutím tlačítka start/stop.
Ve spotřebiči se odstraní vodní kámen. Na stavovém
řádku se začne odpočítávat doba. Jakmile je
odstranění vodního kamene ukončeno, zazní signál.

1. Otevřete kryt.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte,

naplňte ji vodou a opět ji zasuňte.
3. Zavřete kryt.
4. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Spotřebič zahájí mycí cyklus. Jakmile je mycí
cyklus ukončen, zazní signál.

1. Otevřete kryt.
2. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte,

naplňte ji vodou a opět ji zasuňte.
3. Zavřete kryt.
4. Režim zahájíte stisknutím tlačítka start/stop.

Spotřebič zahájí mycí cyklus. Jakmile je mycí cyklus
ukončen, zazní signál.

1. Otevřete kryt.
2. Vyprázdněte a vysušte nádržku na vodu.
3. Vypněte spotřebič.

Odstranění vodního kamene je ukončeno
a spotřebič můžete opět používat.

p

RámyVaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji 
budete správně čistit a pečovat o ni. Zde vám 
vysvětlíme, jak správně vysadíte závěsné rošty, abyste 
je mohli vyčistit.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Závěsné rošty jsou po použití velmi horké. Nikdy se 
nedotýkejte horkých závěsných roštů. Spotřebič nechte 
vždy vychladnout. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče. 

1. Přední část závěsných roštů zatlačte nahoru 
a vysaďte je  (Obrázek ).

2. Poté posuňte celé závěsné rošty směrem
dopředu a vyjměte je ven (Obrázek ).

Rošty vyčistěte mycím přípravkem a houbičkou. Na 
zaschlé nečistoty použijte kartáč.

Závěsné rošty se hodí pouze vpravo nebo vlevo. 
Teleskopické výsuvy musí být možné vysunout dopředu.

1. Závěsný rošt zastrčte nejprve do zadního otvoru ,
dokud rošt nepřiléhá na stěnu pečicího prostoru, a
zatlačte dozadu  (Obrázek ).

2. Poté zastrčte do předního otvoru , dokud rošt také
zde nepřiléhá na stěnu pečicího prostoru a zatlačte
dolů  (Obrázek ).
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qDví ka spot ebi e
Dvíka spotebie Vaše trouba zůstane dlouho zářivá a funkční, pokud ji 
budete správně čistit a pečovat o ni. Zde se dozvíte, 
jak můžete vysadit a vyčistit dvířka spotřebiče.

Za účelem čištění a vysazení skel dvířek můžete 
vysadit dvířka spotřebiče. 

Závěsy dvířek spotřebiče mají zajišťovací páčku. Když 
jsou páčky zaklapnuté (Obrázek ), jsou dvířka 
spotřebiče zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou 
páčky pro vysazení dvířek spotřebiče odklopené
(Obrázek ), jsou závěsy zajištěné. Nemohou 
zapadnout.

Varování
Nebezpe í poran ní! 

Pokud nejsou zývěsy zajištěné, mohou s velkou silou
zapadnout. Dbejte na to, aby byly páčky vždy zcela
zaklapnuté, resp. při vysazování dvířek spotřebiče
zcela odklapnuté.

Nebezpe í poran ní! 

Závěsy dvířek spotřebiče se při otevírání
a zavírání dvířek pohybují a mohou se skřípnout.
Nesahejte do oblasti závěsů.

Vysazení dví ek spot ebi e

1. Zcela otevřete dvířka spotřebiče a zatlačte ve
směru spotřebiče.

2. Odklopte obě páčky vlevo a vpravo
(Obrázek ).

3. Zavřete dvířka spotřebiče nadoraz  .
Uchopte oběma rukama vlevo a vpravo  
a vytáhněte nahoru (Obrázek ).

Zav šení dví ek spot ebi e

1. Zatlačte těsnění podél odkapávacího kanálu
(Obrázek ), aby se těsnění při čištění dalo

uvolnit 

2. Znovu zavěste dvířka spotřebiče v opačném pořadí. 
Při zavěšování dvířek spotřebiče dbejte na to, aby oba 
závěsy byly zavedeny přímo do otvoru
(Obrázek ). Položte oba klouby dolů na vnější sklo 
a použijte je jako vodiče.
Dbejte na to, aby závěsy byly zasunuty do správného 
otvoru. Zasunutí musí jít lehce a bez odporu. Pokud 
cítíte odpor, zkontrolujte, zda jsou klouby zasunuté do 
správného otvoru.

3. Zcela otevřete dvířka spotřebiče. Znovu
zaklapněte obě páčky (Obrázek ).

4. Zavřete dvířka pečicího prostoru.
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Vložka z ušlechtilé oceli v krytu dvířek může změnit barvu. 
Pro důkladné vyčištění je možné tento kryt sundat. 

1. Dvířka spotřebiče trochu otevřete.
2. Zatlačte na kryt vlevo a vpravo (Obrázek ).
3. Sejměte kryt (Obrázek ).

Opatrně zavřete dvířka spotřebiče.

Upozorn ní: Vložku z ušlechtilé oceli v krytu dvířek 
vyčistěte přípravkem na ušlechtilou ocel. Ostatní 
části krytu dvířek očistěte jemným hadříkem 
a mycím roztokem.

4. Opět trochu pootevřete dvířka spotřebiče.
Nasaďte kryt a přitlačte ho, až uslyšíte zacvaknutí
(Obrázek ).

5. Zavřete dvířka spotřebiče.

Pro důkladnější vyčištění můžete vysadit sklo 
dvířek spotřebiče.

1. Dvířka spotřebiče trochu otevřete.
2. Zatlačte na kryt vlevo a vpravo (Obrázek ).
3. Sejměte kryt (Obrázek ).

4. Uvolněte a vyjměte šrouby na dvířkách spotřebiče
vlevo a vpravo (Obrázek ).

5. Předtím, než dvířka opět zavřete, přivřete do nich
několikrát přeloženou utěrku (Obrázek ).

Vyjměte přední sklo směrem nahoru a položte ho na 
rovnou plochu madlem směrem dolů.

Sklo vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a jemným 
hadříkem.

Varování Nebezpe í ! 

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může
prasknout. Nepoužívejte škrabky na sklo,
ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nebezpe í poran ní! Při otevírání a zavírání dvířek se závěsy
dvířek spotřebiče pohybují a mohou se
skřípnout. Nesahejte do oblasti závěsů.

1. Zaveďte přední sklo dolů do držáků (Obrázek ).
2. Zavírejte přední sklo, dokud horní háčky nejsou 

naproti otvoru (Obrázek ).

3. Přitlačte přední sklo dole, dokud slyšitelně nezaklapne.
(Obrázek ).

4. Znovu zlehka otevřete dvířka spotřebiče a odstraňte
kuchyňskou  utěrku.

5. Znovu zašroubujte oba šrouby vlevo a vpravo.
6. Nasaďte kryt a přitlačte jej, dokud slyšitelně nezaklapne

(Obrázek ).

7. Zavřete dvířka spořebiče.

Pozor!
Pečicí prostor používejte znovu až poté, co jsou skla 
řádně nasazena.
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3 Co d lat v p ípad  
poruchy?

Co dlat v pípad poruchy? Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen
o drobnost. Předtím, než zavoláte zákaznický servis,
zkuste závadu odstranit pomocí následující tabulky.

Upozorn ní: Pokud se vám nepodaří pokrm 
optimálně připravit, podívejte se na konec tohoto 
návodu k použití. Tam najdete mnoho tipů 
a doporučení. 

 "Testováno pro vás v našem kuchyňském 
studiu" na straně 40

Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem! 
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí 
provádět a poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze 
námi proškolený servisní technik. Pokud je spotřebič 
poškozen, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte 
pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.

Tabulka závad
Pokud se na panelu displeje objeví hlášení chyb E, 
např. E0111, tak spotřebič vypněte a znovu zapněte. 
Pokud se hlášení objeví znovu, volejte zákaznický 
servis.

Závada Možná p í ina
Spotřebič nefunguje. Vadná pojistka. Zkontrolujte, zda je pojistka v pojistkové skříni 

v pořádku.
Výpadek elektrického proudu Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské 

spotřebiče.
Dvířka spotřebiče nelze otevřít, 
na displeji se zobrazuje symbol 

Je aktivovaná dětská pojistka.

Pečicí prostor se nezahřívá a na 
displeji se zobrazí "režim Demo".

Spotřebič se nachází v režimu Demo. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce a po cca 10 
sekundách ji opět zapněte. Zapněte spotřebič 
a v nastavení zvolte „Režim Demo vypnutý“.

Spotřebič se nespustí a na displeji se 
zobrazí „Příliš horký pečicí prostor“.

Pečicí prostor je pro zvolený pokrm nebo druh 
ohřevu příliš horký.

Nechte pečicí prostor vychladnout a znovu 
spusťte spotřebič.

Osvětlení varného prostoru 
nefunguje.

Vadná LED žárovka. Zavolejte zákaznický servis.

Home Connect nefunguje správně. Přejděte na stránky www.home-connect.com.
Provoz s využitím páry nebo 
odstranění vodního kamene se 
nespustí nebo neběží dále.

Prázdná nádržka na vodu. Naplňte nádržku na vodu.
Otevřená krytka. Zavřete krytku.
Odstranění vodního kamene zablokovalo provoz 
s využitím páry.

Odstraňte vodní kámen.

Vadný senzor. Zavolejte zákaznický servis.
Spotřebič vás vyzývá k cyklu mytí. Během odstraňování vodního kamene došlo 

k přerušení napájení nebo vypnutí spotřebiče.
Po opětovném spuštění spotřebiče dvakrát 
zapněte mycí cyklus.

Spotřebič vás vyzývá k odstranění 
vodního kamene.

Nastavená tvrdost vody je příliš nízká. Odstraňte vodní kámen.
Zkontrolujte nastavenou tvrdost vody 
a příp. ji upravte.

Tlačítka blikají. Normální jev v důsledku kondenzované vody za 
ovládacím panelem.

Jakmile se kondenzovaná voda odpaří, tlačítka 
přestanou blikat.

Výsledek pečení je při použití 
s podporou páry příliš suchý nebo 
příliš vlhký.

Byla špatně zvolena intenzita páry. Zvolte vyšší nebo nižší intenzitu páry.

Zobrazuje se hlášení „Naplňte 
nádržku na vodu", přestože je 
nádržka naplněná.

Otevřený kryt ovládacího panelu. Zavřete kryt ovládacího panelu.
Nádržka na vodu není zasunutá. Zacvakněte nádržku na vodu.  

"Pára" na straně 18

Vadný senzor. Zavolejte zákaznický servis.
Nádržka na vodu spadla. V důsledku otřesů se 
uvolnily části uvnitř nádržky na vodu, nádržka na 
vodu netěsní.

Objednejte si novou nádržku na vodu.

.  
 Podržte stisknuté tlačítko         , dokud 

      symboll    nezhasne.
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Váš spotřebič automaticky ukončí provoz, pokud 
nenastavíte dobu úpravy a pokud po delší dobu 
nedošlo k žádné změně nastavení.
Spotřebič se poté řídí dle nastavené teploty nebo 
stupně grilu.
Na displeji se zobrazí hlášení, že provoz bude 
automaticky ukončen. Poté se provoz přeruší.
Abyste mohli spotřebič znovu použít, nejprve ho 
vypněte. Poté ho znovu zapněte a nastavte 
požadovaný druh ohřevu.

Tip: Aby se spotřebič automaticky nevypnul, např. při 
velmi dlouhé době úpravy pokrmu, nastavte dobu 
úpravy. Spotřebič bude hřát, dokud tato doba 
neuplyne.

Osv tlení 
Pečicí prostor vašeho spotřebiče je osvětlen 
jednou žárovkou nebo několika LED žárovkami 
s dlouhou životností.
Pokud by se na LED žárovce nebo skleněném krytu 
žárovky přesto vyskytla závada, zavolejte zákaznický 
servis. Kryt žárovky se nesmí odstraňovat.

Panel se neotevře pro 
vyjmutí nádržky.

Síťová zástrčka není zapojená. Připojte spotřebič k síti.
Výpadek elektrického proudu. Zkontrolujte, zda ostatní kuchyňské spotřebiče 

fungují.
Poškozená pojistka. Zkontrolujte v pojistkové skříni, zda je pojistka pro 

spotřebič v pořádku.
Senzor pole  je poškozený. Zavolejte zákaznický servis.

V případě potřeby vyprázdněte nádržku na vodu: 
Otevřete dvířka spotřebiče, vpravo a vlevo uchopte 
dole panel a vytáhněte jej.

Při vaření uniká pára 
z větracích otvorů.

Normální průběh. Jedná se o běžný jev.

Při vaření v páře vzniká 
extrémně mnoho páry.

Spot ebi  se automaticky kalibruje. Normální průběh.

Při vaření v páře vzniká
opakovaně extrémně mnoho páry.

Při příliš krátkých dobách pečení se spotřebič 
nemůže automaticky kalibrovat.

Resetujte spotřebič na nastavení z výrobního
závodu a opakujte kalibraci.

Studený/teplý efekt u chlazených 
pokrmů podmíněný vodní párou.

Jedná se o běžný jev.Při pečení se ozývá zvuk podobný 
žbluňknutí.
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4 Zákaznický servis
Zákaznický servis Náš zákaznický servis je vám k dispozici pro případ, že 
potřebujete opravit váš spotřebič. Vždy se nejprve 
pokusíme naleznout vhodné řešení, abychom se vyhnuli 
zbytečným návštěvám servisních techniků.

Při volání do našeho servisu vždy uveďte úplné označení 
spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), abychom vám 
mohli kvalifikovaně pomoci. Typový štítek s čísly 
naleznete po otevření dvířek spotřebiče.
Pokud je váš spotřebič vybavený párou, naleznete 
typový štítek vpravo za krytkou.

Abyste se vyhnuli dlouhému hledání, můžete si tyto 
údaje o vašem spotřebiči a telefonní číslo na 
zákaznický servis zaznamenat zde:

Berte prosím ohled na to, že za návštěvu servisního 
technika z důvodu chybné obsluhy se hradí poplatek, 
a to i když je spotřebič v záruční době.

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím zajistíte, že 
bude oprava provedena proškolenými servisními 
techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly 
pro váš spotřebič.

PPokrmy
Pokrmy

Pomocí režimu "Pokrmy" můžete připravovat různé 
druhy pokrmů. Spotřebič vybere nejoptimálnější 
nastavení.
Pro dosažení dobrého výsledku nesmí být pečicí prostor 
pro vybraný pokrm příliš horký. Pokud by se tak stalo, 
zobrazí se na displeji upozornění. Nechte pečicí prostor 
vychladnout a spusťte spotřebič znovu.

Upozorn ní k nastavení

Výsledek úpravy pokrmu závisí na kvalitě potraviny,
velikosti a typu nádobí. Pro optimální výsledek
používejte pouze nezávadné potraviny a vychlazené
maso. Na hluboce zmrazené pokrmy používejte
potraviny pouze přímo z mrazničky.
U některých pokrmů bude navržena teplota, druh
ohřevu a doba úpravy. Teplotu a dobu úpravy můžete
změnit podle vlastních potřeb.
U jiných pokrmů budete vyzváni k zadání hmotnosti.
Vždy uveďte celkovou hmotnost, ledaže by od vás
spotřebič vyžadoval něco jiného. V těchto případech
nastaví spotřebič dobu úpravy a teplotu za vás.
Nastavení hmotností mimo rozsah hmotnosti není
možné.
Při pečení pokrmů, u kterých spotřebič sám nastaví
vhodnou teplotu, může teplota dosahovat až 300 °C.
Dbejte na to, abyste použili nádobí odolné vůči
vysokým teplotám.
Při úpravě masa se na displeji mohou zobrazit
pokyny, např. k nádobí, úrovni vsunutí plechu nebo
dolití tekutiny. U některých pokrmů je během úpravy
nutné pokrm zamíchat nebo otočit. Tato informace
se na displeji zobrazí ihned po spuštění. Na správný
čas otočení či zamíchání budete upozorněni
zazněním signálu.
Pokyny pro použití vhodného nádobí a tipy a triky
pro úpravu pokrmů naleznete na konci návodu
k použití. Testováno pro vás v našem 
kuchyňském studiu" na straně 40

U některých pokrmů se automaticky aktivuje pára.  
Všeobecné pokyny k páře naleznete v příslušné kapitole. 

 "Pára" na straně 18

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Při otevření dvířek spotřebiče může ven unikat horká 
pára. Pára nemusí být viditelná, záleží na teplotě. Při 
otevírání dvířek nestůjte příliš blízko u spotřebiče.
Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Udržujte děti mimo 
dosah spotřebiče.

U některých pokrmů můžete použít teplotní sondu. 
Můžete měnit teplotu v pečicím prostoru a teplotu uvnitř 
pokrmu   "Teplotní sonda" na straně 28

FD
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Volba pokrmu
Pokrmy jsou rozřazené podle jednotné struktury:

Kategorie
Potravina
Pokrm

V následující tabulce jsou uvedeny kategorie
s příslušnými potravinami. 

Nastavení pokrmu
Budete provedeni celým procesem nastavení zvoleného 
pokrmu. Vždy klepněte na pole „Další“. 

1. Stiskněte tlačítko "Menu". Otevře se nabídka
provozních režimů.

2. Zvolte režim „Pokrmy“.
Na disleji se zobrazí první kategorie.

3. Otočným voličem zvolte požadovanou kategorii.
4. Stiskněte pole „Další“.
5. Otočeným voličem zvolte pokrm.
6. Stiskněte pole„Další“.
7. Otočným voličem zvolte pokrm.
8. Stiskněte pole „Další“.
9. Oto ným voli em nastavte hmotnost.

Upozorn ní: Pokud se dotknete pole „Tip“, zobrazí
se informace o úrovni vkládání, nádobí atd.

10. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.

Nastavení 
Zazní zvukový signál. Na stavovém řádku se zobrazí 
„Ukončeno“. Pečicí trouba nehřeje. Zvukový signál 
můžete předčasně vypnout tlačítkem .
Pokud nejste s výsledkem pečení spokojení, můžete 
dobu pečení ještě prodloužit. Dotkněte se pole
„Dopéct“. Zobrazí se navržená doba trvání, kterou ale 
můžete změnit.
Pokud jste s výsledkem pečení spokojení, stiskněte pole 
„Ukončení“. Na displeji se zobrazí „Dobrou chuť“.

Zrušení nastavení
Stiskn te tla ítko on/off. Všechna nastavení jsou 
zrušená. M žete provést nové nastavení.

Posunutí asu 
U n kterých pokrm  m žete posunout as ukončení. 
Postup pro posunutí asu ukončení je popsaný v ásti 

asové funkce.  " asové funkce" na stran  22
Pokud jste nastavili čas ukončení, přejde displej do 
"režimu čekání". Na stavovém řádku je zobrazený čas, 
kdy se provoz ukončí. V tuto chvíli nelze měnit  žádná 
nastavení. Mějte na paměti, že potraviny podléhající 
rychlé zkáze nesmí zůstávat příliš dlouho v pečicím 
prostoru.

Kategorie Pokrmy

Koláče a pečivo

Koláče ve formě
Koláče na plechu
Drobné pečivo
Cukroví

Chléb, housky
Chléb
Housky

Pizza, slané koláče
Pizza
Pikantní koláče, quiche

Nákypy, soufflé

Nákyp, slaný, čerstvý, vařené suroviny
Lasagne, čerstvé
Gratinované brambory, syrové přísady, 
vysoké 4 cm
Nákyp, sladký, čerstvý
Soufflé ve formičkách na jednotllivé porce

Zmrazené potraviny

Pizza
Pečivo
Nákypy
Pokrmy z brambor
Drůbež, ryby
Zelenina

Drůbež

Kuře
Kachna, husa
Krůta

Maso

Vepřové 
Hovězí 
Telecí 
Jehněčí 
Divočina
Pokrmy z masa

Ryby

Ryba, celá
Rybí filety
Pokrmy z ryb
Mořské plody

Přílohy, zelenina

Zelenina
Brambory
Rýže
Obilniny
Luštěniny
Těstoviny, knedlíky
Vejce

Zavařování, 
odšťavňování, 
sterilizace

Zavařování
Odšťavňování
Sterilizace kojeneckých lahví

Regenerační ohřev,
zapékání

Zelenina
Menu
Pečivo
Přílohy

Rozmrazování              Ovoce, zeleniny

Kategorie
Dezerty, kompoty

Pokrmy
Dezerty, kompoty
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Zde naleznete výběr pokrmů a optimální nastavení pro 
jejich úpravu. Ukážeme vám, jaký druh ohřevu a jaká 
teplota jsou pro váš pokrm nejvhodnější. Naleznete zde 
informace ohledně příslušenství, které máte použít. 
Dozvíte se také, do jaké úrovně je máte vkládat. 
Dostanete tipy ohledně nádobí a metod úprav.

Upozorn ní: Při úpravě pokrmů se může v pečicím 
prostoru hromadit pára.
Váš spotřebič je energeticky úsporný a během provozu 
odvádí ven jen malé množství tepla. Na základě velkých 
teplotních rozdílů se může hromadit mezi vnitřním 
prostorem trouby a vnějšími částmi trouby (na 
dvířkách, ovládacím panelu nebo sousedícím nábytku) 
sražená voda. Tento jev je normální a fyzikálně 
doložený. Předehříváním trouby nebo pomalým 
otevřením dvířek lze tomuto jevu zabránit.
Při používání podpory páry se musí v pečicím prostoru 
tvořit velké množství páry. Po vychladnutí pečicí 
prostor vytřete.

Pro optimální výsledek pečení vám doporučujeme 
tmavé kovové formy.
Pokud přesto chcete používat silikonové formy, řiďte 
se údaji a recepty daného výrobce. Silikonové formy 
jsou často menší než normální formy. Údaje 
o množství a recepty se mohou lišit.
Pro přípravu s přidáváním páry a při vaření v páře 
nejsou silikonové formy vhodné.

Kolá e a drobné pe ivo
Váš spotřebič nabízí mnoho druhů režimů pro 
přípravu koláčů a drobného pečiva. V tabulce 
nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu 
mnoha pokrmů. Dbejte pokynů výrobce v odstavci 
zabývajícím se kynutím těsta.
Používejte pouze originální příslušenství určené pro 
váš spotřebič. Toto příslušenství je optimálně 
přizpůsobeno pečicímu prostoru a provozním 
režimům.

Některé pečivo (např. kynuté pečivo) po využití 
podpory páry získá křupavou kůrku a lesklý povrch. 
Pečivo se méně vysuší.
Pečení s podporou páry je možné pouze na jedné 
úrovni.
Pro některé pokrmy je nutné péct je ve více 
krocích.Ty jsou uvedeny v tabulce.

Používejte uvedené úrovně vkládání.

Pe ení na jedné úrovni 
Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovně 
vkládání:

vysoké pečivo: úroveň 2
nízké pečivo: úroveň 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D horký vzduch, 
můžete volit mezi úrovní 1, 2, 3 a 4.

 
Používejte 4D horký vzduch. Několik plechů nebo 
forem s pečivem vložených současně nemusí být 
hotovo ve stejný okamžik.
Pečení na dvou úrovních:

univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1
formy na roštu
první rošt: úroveň 3
druhý rošt: úroveň 1

Pečení na třech úrovních:
plech na pečení: úroveň 5
univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1

Pečení na čtyřech úrovních:
4 rošty s papírem na pečení
první rošt: úroveň 5
druhý rošt: úroveň 3
třetí rošt: úroveň 2
čtvrtý rošt: úroveň 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 
45 procent energie. Formy vkládejte do pečicího 
prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

P íslušenství
Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství 
a správně ho vkládali do pečicího prostoru.

Rošt 
Rošt zasuňte otevřenou stranou ke dvířkům spotřebiče 
a záhybem dolů. Nádobí a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální nebo pečicí plech zasuňte opatrně až 
nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče.
Na šťavnaté koláče používejte univerzální 
plech, aby nedošlo ke znečištění pečicího 
prostoru překypující ovocnou šťávou.

Formy na pe ení 
Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.
Při použití bílých plechových forem, keramických forem 
nebo skleněných forem se prodlužuje doba pečení 
a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct 
v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte 
formu do úrovně 1.
Při pečení s přidáváním páry musí být formy na pečení 
odolné vůči vysokým teplotám a páře.

Používejte pouze pečicí papír, který je pro zvolenou 
teplotu vhodný. Papír vždy upravte na správnou 
velikost.
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Doporu ená nastavení
V tabulce naleznete optimální druhy ohřevů pro pečení 
různého pečiva. Teplota a doba pečení jsou závislé na 
množství a vlastnostech těsta. Proto je v tabulkách 
vždy uvedeno přibližné nastavení. Nejprve začněte 
s nižšími hodnotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné 
propečení.
V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozorn ní: Doby pečení nelze zkrátit vyššími 
teplotami. Koláč nebo pečivo by byly hotové pouze 
zvnějšku, ale nebyly by propečené.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do 
studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 
20 procent energie. Pokud troubu předehřejete, 
uvedené doby pečení se tím zkrátí o několik minut.
Pro vybrané pokrmy je předehřívání nutností a je 
uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte 
do pečicího prostoru až po předehřátí.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, 
orientujte se podle podobného pečiva uvedeného 
v tabulce. Dodatečné informace naleznete v tipech 
na pečení, které jsou uvedeny na konci tabulky.
Před pečením vyjměte z pečicího prostoru nepotřebné 
příslušenství. Tím dosáhnete optimálního výsledku 
úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní ohřev
 Stupeň pizza

Stupně intenzity páry jsou v tabulce uvedeny jako čísla:

1 = nízký
2 = střední
3 = vysoký

Kolá e ve form
Třený koláč, jednoduchý Forma ve tvaru věnce/hranatá 2 150-170 - 50-70

Třený koláč, jednoduchý Forma ve tvaru věnce/hranatá 2 150-160 1 50-70

Třený koláč, jednoduchý, 2 úrovně Forma ve tvaru věnce/hranatá 3+1 140-160 - 60-80

Třený koláč, jemný Forma ve tvaru věnce/hranatá 2 150-170 - 60-80

Ovocný koláč z třeného těsta, jemný Forma ve tvaru věnce/dortová forma         2 160-180 - 40-60
Dortový korpus z třeného těsta Dortová forma 3 160-180 - 20-30
Dortový korpus z třeného těsta Dortová forma 2 150-160 1 25-35
Ovocný nebo tvarohový koláč 
s korpusem z křehkého těsta

Dortová forma Ø 26 cm 2 170-190 - 60-80

Švýcarský koláč Plech na pizzu 3 170-190 - 45-55
Francouzský koláč (tarte) Forma na tarte, černý plech 3 190-210 - 25-40
Francouzský koláč (tarte) Forma na tarte, černý plech 3 200-220 1 30-40
Kynutá bábovka Forma na bábovku 2 150-170 - 50-70 
Kynutá bábovka Forma na bábovku 2 150-160 1 60-70
Kynutý koláč Dortová forma  Ø 28 cm 2 160-170 - 20-30
Kynutý koláč Dortová forma  Ø 28 cm 2 150-160 2 25-35
Piškotový korpus, 2 vejce Dortová forma 3 150-170* - 20-30
Piškotový korpus, 2 vejce Dortová forma 2 150-160 1 20-35
Piškotový dort, 3 vejce Dortová forma  Ø 26 cm 2 160-170* - 25-35
Piškotový dort, 3 vejce Dortová forma  Ø 26 cm 2 150-160 1 10

- 20-30
Piškotový dort, 6 vajec Dortová forma  Ø 28 cm 2 150-170* - 30-50
Piškotový dort, 6 vajec Dortová forma Ø 28 cm 2 150-160 1 10

- 25-35
* předehřejte
** předehřejte 5 min., nepoužívejte funkci rychlého ohřevu



 Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu

42

Kolá e na plechu
Třený koláč s horní vrstvou Pečicí plech 3 160-180 - 20-40
Třený koláč s horní vrstvou Pečicí plech 3 160-170 1 30-40
Třený koláč, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 140-160 - 30-50

Křehké těsto se suchou horní vrstvou         Pečicí plech 3 170-190 - 25-35
Křehké těsto se suchou horní vrstvou, 
2 úrovně

Univerzální + pečicí plech 3+1 160-170 - 35-45

Koláč z křehkého těsta se šťavnatou 
horní vrstvou

Univerzální plech 3 160-180 - 55-65

Koláč z křehkého těsta se šťavnatou 
horní vrstvou

Univerzální plech 3 150-170 - 55-85

Švýcarský koláč Univerzální plech 3 170-190 - 45-55
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou         Univerzální plech 3 160-180* - 10-15
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou         Pečicí plech 3 150-160 1 20-30
Kynutý koláč se suchou horní vrstvou, 
2 úrovně

Univerzální + pečicí plech 3+1 150-170 - 20-30

Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou   Univerzální plech 3 180-200 - 30-40
Kynutý koláč se šťavnatou horní 
vrstvou, 2 úrovně

Univerzální + pečicí plech 3+1 150-170 - 45-60

Kynutá vánočka, kynutý věnec Pečicí plech 2 160-170 - 25-35
Kynutá vánočka, kynutý věnec Pečicí plech 2 150-160 2 25-35
Piškotová roláda Pečicí plech 3 180-200* - 8-15
Piškotová roláda Pečicí plech 3 180-200* 1 10-15
Štola z 500 g mouky Pečicí plech 2 150-170 - 45-60
Štola z 500 g mouky Univerzální plech 3 140-150 2 80-90
Sladký závin Univerzální plech 2 170-180 - 50-60
Sladký závin Univerzální plech 3 180-190 2 50-60
Závin, zmrazený Univerzální plech 3 200-220 - 35-45
Závin, zmrazený Univerzální plech 3 180-200 1 35-45

Cukroví Pečicí plech 3 160** - 25-35
Cukroví Pečicí plech 3 150** - 25-35
Cukroví, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 150** - 25-35

Cukroví, 3 úrovně Univerzální + pečicí plech 5+3+1 140** - 35-45

Muffiny Plech na muffiny 3 170-190 - 15-20
Muffiny Plech na muffiny 3 150-160 1 25-35
Muffiny, 2 úrovně Plechy na muffiny 3+1 160-180* - 15-30
Drobné kynuté pečivo Pečicí plech 3 160-180 - 25-35
Drobné kynuté pečivo Pečicí plech 3 150-170 - 25-35
Drobné kynuté pečivo Pečicí plech 3 160-180 2 25-35
Drobné kynuté pečivo, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 150-170 - 25-40

Pečivo z listového těsta Pečicí plech 3 170-190* - 20-35
* předehřát
** 5 min předehřát, nepoužívejte funkci rychlého ohřevu
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Pečivo z listového těsta Pečicí plech 3 200-220* 1 15-25
Pečivo z listového těsta 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 170-190* - 20-45

Pečivo z listového těsta 3 úrovně Univerzální + pečicí plech 5+3+1 170-190* - 20-45

Pečivo z listového těsta nízké, 4 úrovně    4 rošty 5+3+2+1 180-200* - 20-35
Pečivo z odpalovaného těsta Pečicí plech 3 200-220 - 30-40
Pečivo z odpalovaného těsta Pečicí plech 3 200-220* 1 25-35
Pečivo z odpalovaného těsta, 2 úrovně    Univerzální + pečicí plech 3+1 190-210 - 35-45

Plundrové pečivo Pečicí plech 3 160-180 - 20-30
Plundrové pečivo Pečicí plech 3 160-180 1 25-35

Stříkané pečivo Pečicí plech 3 140-150** - 25-40
Stříkané pečivo Pečicí plech 3 140-150** - 25-40
Stříkané pečivo, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 140-150** - 30-40

Stříkané pečivo, 3 úrovně Univerzální + pečicí plech 5+3+1 130-140** - 35-55

Cukroví Plech na pečení 3 140-160 - 15-30
Cukroví, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 140-160 - 15-30

Cukroví, 3 úrovně Univerzální + pečicí plech 5+3+1 140-160 - 15-30

Pusinky Plech na pečení 3 90-100* - 100-130
Pusinky, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 90-100* - 100-150

Makrónky Plech na pečení 3 90-110 - 20-40
Makrónky, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 90-110 - 25-45

       Zapíchněte dřevěnou špejli do místa, kde je koláč nejvyšší. Pokud se těsto již nelepí na špejli, je koláč hotový.Chtěli byste zjistit, zda je koláč          
propečený.
Koláč nevykynul. Příště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu 

pečení. Zohledněte použité suroviny a pokyny v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed do výšky 
a na okrajích je nižší.

Tukem pomažte pouze dno pečicí formy. Po upečení koláč opatrně vyjměte z formy nožem.

Šťáva z ovoce přetéká. Příště použijte hlubší univerzální plech.
Drobné pečivo se při pečení 
slepuje.

Mezi jednotlivými kousky dodržujte rozestupy cca 2 cm. Tak bude mít pečivo dostatek místa na nakynutí 
a zezlátne ze všech stran.

Koláč je vysušený. Nastavte o 10 °C nižší teplotu a zkraťte dobu pečení.
Koláč je celkově příliš světlý. Pokud jste zvolili správnou úroveň vkládání a správné příslušenství, v případě potřeby zvyšte teplotu nebo 

prodlužte dobu pečení.
Koláč je nahoře příliš světlý, ale 
zespoda příliš tmavý.

Příště vložte příslušenství o úroveň výš.

Koláč je nahoře příliš tmavý, ale 
zespoda příliš světlý.

Příště ho zasuňte o jednu úroveň níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.

* předehřejte
** předehřejte 5 min., nepoužívejte funkci rychlého ohřevu
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Chléb a housky
Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro pečení chleba 
a housek. V tabulce nastavení najdete optimální 
nastavení pro úpravu mnoha pokrmů.
Dbejte pokynů výrobce v odstavci zabývajícím se 
kynutím těsta.

Používejte pouze originální příslušenství určené pro váš 
spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno 
pečicímu prostoru a provozním režimům.

Chléb a housky po využití podpory páry získají křupavou 
kůrku a lesklý povrch. Pečivo se méně vysuší.

Pečení s podporou páry je možné pouze na jedné úrovni.

Používejte uvedené úrovně vkládání.

Pe ení na jedné úrovni 
Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovně 
vkládání:

vysoké pe ivo: úroveň 2
nízké pe ivo: úroveň 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D horký vzduch, můžete 
volit mezi úrovní 1, 2, 3 a 4.

Pe ení na dvou úrovních 
Používejte 4D horký vzduch. Několik plechů nebo 
forem s pečivem vložených současně nemusí být 
hotovo ve stejný okamžik.

univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1
formy na roštu
první rošt: úroveň 3
druhý rošt: úroveň 1

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 
45 procent energie. Formy vkládejte do pečicího 
prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

P íslušenství
Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné 
příslušenství a správně ho vkládali do pečicího 
prostoru.

Rošt 
Rošt zasuňte otevřenou stranou ke dvířkům spotřebiče 
a záhybem dolů. Nádobí a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální nebo pečicí plech zasuňte opatrně až 
nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče.

Nejvhodn jší jsou tmavé kovové formy na pe ení.
Při použití bílých plechových forem, keramických forem 
a skleněných forem se prodlužuje doba pečení 
a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct 
v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte 
formu do úrovně 1.

P i pe ení s p idáváním páry musí být formy na pe ení 
odolné v i vysokým teplotám a pá e.

Používejte pouze pečicí papír, který je pro zvolenou 
teplotu vhodný. Papír vždy upravte na správnou 
velikost.

mrazené potraviny
Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. 
Odstraňte z pokrmu led.
Zmrazené potraviny mohou být předpečené 
nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také 
nerovnoměrné.

V tabulce naleznete optimální režimy pro pečení různých 
druhů chlebů a housek. Teplota a doba pečení jsou 
závislé na množství a vlastnostech těsta. Proto je 
v tabulkách vždy uvedeno přibližné nastavení. Začněte 
nejdříve s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí 
rovnoměrné propečení. V případě potřeby příště nastavte 
vyšší teplotu.
Upozorn ní: Dobu pečení nelze zkrátit vyššími 
teplotami. Chléb nebo housky by byly upečené pouze na 
povrchu, ale nebyly by propečené.

Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do 
studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 20 procent 
energie. Pokud troubu předehřejete, uvedené doby 
pečení se tím zkrátí o několik minut.

Koláč upečený ve formě je 
vzadu příliš tmavý.

Formu na pečení nestavte až k zadní stěně, nýbrž doprostřed příslušenství.

Koláč je celkově příliš tmavý. Příště zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Pečivo hnědne nerovnoměrně. Zvolte o něco nižší teplotu.

I přečnívající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Papír vždy upravte na správnou velikost. 
Dbejte na to, aby forma na pečení nebyla umístěna úplně u zadní stěny trouby.
Při pečení drobného pečiva by jednotlivé kousky měly mít pokud možno stejnou velikost a tloušťku.

Pekli jste na více úrovních. Pečivo na 
horním plechu je tmavší než na 
spodním.

Při pečení na více úrovních používejte vždy 4D horký vzduch. Ačkoli je možné péct více plechů současně, 
nemusí být všechny hotové ve stejnou dobu.

Koláč vypadá dobře, ale uvnitř je 
nedopečený.

Pečte déle při nižší teplotě a přidávejte méně tekutiny. U koláčů se šťavnatou náplní nejprve předpečte 
korpus. Posypte ho posekanými mandlemi nebo strouhankou a teprve poté přidejte horní šťavnatou vrstvu.

Koláč nelze vyklopit. Po upečení nechejte koláč 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ani poté nejde z formy vyklopit, uvolněte ho 
opatrně pomocí nože. Otočte formu znovu dnem vzhůru a několikrát ji otřete vlhkým studeným 
hadříkem. Při dalším použití formu vytřete tukem a vysypte strouhankou.
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Pro vybrané pokrmy je předehřívání nutností a je 
uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do 
pečicího prostoru až po předehřátí. Některé pokrmy je 
nutné péct ve více krocích. Tyto potraviny jsou 
uvedené v tabulce.
Uvedené hodnoty pro chlebové těsto platí jak pro těsto 
na plechu, tak také pro těsto ve formě.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, orientujte se 
podle podobného pečiva uvedeného v tabulce.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. 
Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte 
až 20 procent energie.

Nikdy nenalévejte do horkého pečicího prostoru vodu 
ani do něj nestavte nádobu s vodou.
Změnou teploty může dojít k poškození smaltu.

Použité druhy ohřevu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní ohřev
 Gril s cirkulací vzduchu
 Velkoplošný gril
 Funkce coolStart

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:
1 = nízký
2 = střední
3 = vysoký

Bílý chléb, 750 g Univerzální plech nebo
hranatá forma

2 210-220* - 10-15
180-190 - 25-35

Bílý chléb, 750 g Univerzální plech nebo
hranatá forma

2 210-220 3 10-15
180-190 - 25-35

Smíšený chléb, 1,5 kg Univerzální plech nebo
hranatá forma

2 210-220* - 10-15
180-190 - 40-50

Smíšený chléb, 1,5 kg Univerzální plech nebo
hranatá forma

2 210-220 3 10-15
180-190 - 45-55

Celozrnný chléb, 1 kg Univerzální plech 2 210-220* - 10-15
180-190 - 40-50

Celozrnný chléb, 1 kg Univerzální plech 2 210-220 3 10-15
180-190 - 40-50

Chlebová placka Univerzální plech 3 230-250 - 20-30
Chlebová placka Univerzální plech 3 220-230 3 20-30

Housky nebo bagety k rozpékání, 
předpečené**

Univerzální plech 3 - - -

Housky nebo bagety k rozpékání, 
předpečené

Pečicí plech 3 200-220 2 10-20

Housky, sladké, čerstvé Pečicí plech 3 170-190* - 15-20
Housky, sladké, čerstvé Pečicí plech 3 150-170 3 25-35
Housky, sladké, čerstvé, 2 úrovně Univerzální + pečicí plech 3+1 150-170* - 20-30

Housky, čerstvé Pečicí plech 3 180-200 - 20-30
Housky, čerstvé Pečicí plech 3 200-220 2 20-30
Bageta, předpečená, chlazená** Univerzální plech 3 - - -
Bageta, předpečená, chlazená Pečicí plech 3 200-220 1 10-20
Housky, bageta, regenerační ohřev Rošt 2 150-160* - 10-20
* předehřejte
** řiďte se údaji na obalu
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Pizza, quiche a pikantní kolá e
Váš spotřebič nabízí mnoho programů pro přípravu 
pizzy, quiche a pikantních koláčů. V tabulce nastavení 
najdete optimální nastavení pro úpravu mnoha 
pokrmů.
Dbejte pokynů výrobce v odstavci zabývajícím se kynutím 
těsta.
Používejte pouze originální příslušenství určené pro váš 
spotřebič. Toto příslušenství je optimálně přizpůsobeno 
pečicímu prostoru a provozním režimům.

Pe ení s  páry
Některé pečivo (např. kynuté pečivo) po využití podpory 
páry získá křupavou kůrku a lesklý povrch. Pečivo se 
méně vysuší. Pečení s podporou páry je možné pouze 
na jedné úrovni.

Používejte uvedené úrovně vkládání.

Pe ení na jedné úrovni 
Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovně 
vkládání:

vysoké pečivo: úroveň 2
nízké pečivo: úroveň 3

Pokud používáte druh ohřevu 4D horký vzduch, můžete 
volit mezi úrovní 1, 2, 3 a 4.

Pe ení na více úrovních 
Používejte 4D horký vzduch. Současně vložené pečivo 
na plechu nebo ve formách nemusí být hotové ve 
stejnou dobu.
Pečení na dvou úrovních:

univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1
formy na roštu
první rošt: úroveň 3 
druhý rošt: úroveň 1

Pečení na čtyřech úrovních:
4 rošty s papírem na pečení
první rošt: úroveň 5 
druhý rošt: úroveň 3 
třetí rošt: úroveň 2 
čtvrtý rošt: úroveň 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 
45 procent energie. Postavte formy do pečicího 
prostoru vedle sebe nebo  nad sebe.

P íslušenství
Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství 
a správně ho vkládali do pečicího prostoru.

Rošt 
Rošt zasuňte otevřenou stranou ke dvířkům spotřebiče 
a záhybem dolů. Nádobí a formy postavte vždy na rošt.

 
Univerzální nebo pečicí plech zasuňte opatrně až 
nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče.
Na hodně obloženou pizzu používejte univerzální 
plech.

Housky nebo bagety k rozpékání, 
předpečené**

Univerzální plech 3 - - -

Housky nebo bagety k rozpékání, 
předpečené

Pečicí plech 3 180-200 1 15-25

Louhované pečivo, syrové  
těsto**

Univerzální plech 3 - - -

Louhované pečivo, syrové těsto              Plech na pečení 3 210-230 1 18-25
Croissant, syrové těsto Univerzální plech 3 170-190 - 30-35
Croissant, syrové těsto Pečicí plech 3 180-200 1 20-25
Housky, bageta, regenerační ohřev Rošt 2 160-170 - 10-20

Zapečené toasty, 4 ks Rošt 3 190-210 - 10-15
Zapečené toasty, 12 ks Rošt 3 230-250 - 10-15
Opečené toasty (bez předehřátí) Rošt 5 3 - 4-6
* předehřejte
** řiďte se údaji na obalu
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Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.
Při použití bílých plechových forem, keramických forem 
a skleněných forem se prodlužuje doba pečení 
a pečivo nezhnědne rovnoměrně. Pokud chcete péct 
v těchto formách a použít horní/dolní ohřev, zasuňte 
formu do úrovně 1.

P i pe ení s p idáváním páry musí být formy na pe ení 
odolné v i vysokým teplotám a pá e.

Používejte pouze pečicí papír, který je pro zvolenou 
teplotu vhodný. Papír vždy upravte na správnou 
velikost.

mrazené potraviny
Nepoužívejte siln  namražené potraviny. 
Odstra te z potravin led.
Zmrazené potraviny mohou být p edpe ené 
nerovnom rn . Zhn dnutí po upe ení pak bude také 
nerovnom rné.

V tabulce naleznete optimální druhy ohřevů pro pečení 
různých druhů pokrmů. Teplota a doba pečení jsou závislé 
na množství a vlastnostech těsta. Proto je v tabulkách 
vždy uvedeno přibližné nastavení. Začněte nejdříve 
s nižšími teplotami. Nižší teplota zajistí rovnoměrné 
propečení. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozorn ní: Doby pečení nelze zkrátit vyššími 
teplotami. Pokrm by byl hotový pouze na povrchu, ale 
nebyl by propečený.

Hodnoty nastavení platí pro vkládání pokrmů do 
studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 
20 procent energie. Při předehřátí se uvedené 
doby pečení zkrátí o několik minut.
Pro vybrané pokrmy je předehřívání nutností. Tyto 
pokrmy naleznete v tabulce. Pokrm a příslušenství 
vložte do pečicího prostoru až po předehřátí.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, orientujte 
se podle podobného pečiva uvedeného v tabulce.
Před pečením vyjměte z pečicího prostoru nepotřebné 
příslušenství. Tím dosáhnete optimálního výsledku 
úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní ohřev
 Stupeň pizza
 Funkce coolStart

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla:

1 = nízký
2 = střední
3 = vysoký

Pizza, čerstvá Pečicí plech 3 200-220 - 25-35
Pizza, čerstvá, 2 úrovně Univerzální plech + pečicí plech 3+1 180-200 - 35-45

Pizza, čerstvá, tenké těsto Plech na pizzu 2 220-230 - 20-30
Pizza, chlazená** Rošt 3 - - -

Pizza, tenké těsto, 1 ks** Rošt 3 - - -
Pizza, tenké těsto, 2 ks Rošt + pečicí plech 3+1 190-210 - 20-25 
Pizza, silné těsto, 1 ks** Rošt 3 - - -
Pizza, silné těsto, 2 ks Univerzální plech + rošt 3+1 190-210 - 20-30
Pizza-bagetka** Rošt 3 - - -
Mini pizzy** Univerzální plech 3 - - -
Mini pizzy, Ø 7 cm, 4 úrovně 4 rošty 5+3+2+1 180-200* - 20-30

Pikantní koláče ve formě Dortová forma  Ø 28 cm 2 170-190 - 55-65
Pikantní koláče ve formě Dortová forma Ø 28 cm 2 170-190 1 60-70
Koláč quiche Forma na tarte, černý plech 3 190-210 - 30-40
Alsaský koláč Univerzální plech 3 240-250* - 10-18
Alsaský koláč Univerzální plech 2 200-220* 2 15-25
* předehřátí
** řiďte se údaji na obalu
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Nákyp a 
Váš spotřebič nabízí mnoho druhů režimů pro přípravu 
nákypů a soufflé. V tabulce nastavení najdete optimální 
nastavení pro přípravu mnoha pokrmů. Používejte pouze 
originální příslušenství určené pro váš spotřebič. Toto 
příslušenství je optimálně přizpůsobeno pečicímu 
prostoru a provozním režimům.

Používejte uvedené úrovně vkládání

Pokrm ve formách nebo na univerzálním 
plechu můžete připravovat na jedné úrovni.

formy na roštu: úroveň 2
univerzální plech: úroveň 2

Pro soufflé používejte funkci páry. Nepotřebujete vodní 
lázeň. Malé formičky postavte na parní nádobu s otvory, 
velikost XL, nebo na rošt.
Potraviny, které jsou normálně připravovány ve vodní 
lázni, přikryjte folií.
Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 
45 procent energie. Formy vkládejte do pečicího 
prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

P íslušenství
Dbejte na to, abyste vždy používali vhodné příslušenství 
a správně ho vkládali do pečicího prostoru.

Rošt 
Rošt zasuňte otevřenou stranou ke dvířkům spotřebiče 
a záhybem dolů. Nádobí a formy postavte vždy na rošt.

Univerzální nebo pečicí plech zasuňte opatrně až 
nadoraz, zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče.

Nádob
Na přípravu nákypů a na zapékání používejte široké 
a nízké nádoby. V úzkých vysokých nádobách by doba 
úpravy pokrmu trvala déle a pokrm by byl zeshora tmavší.

Na přípravu s podporou páry musí být formy 
žáruvzdorné a odolné proti páře.

V tabulce naleznete optimální druh ohřevu pro 
přípravu různých nákypů a soufflé. Teplota a doba 
pečení jsou závislé na množství a receptu. Výsledek 
úpravy pokrmu je závislý na velikosti nádoby a výšce 
nákypu. Proto je v tabulkách vždy uvedeno přibližné 
nastavení. Začněte nejdříve s nižšími teplotami. Nižší 
teplota zajistí rovnoměrné propečení.
V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozorn ní: Dobu úpravy nelze zkrátit vyššími 
teplotami. V takovém případě budou nákypy nebo 
soufflé hotové pouze na povrchu, ale nebudou 
propečené. 
Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do 
studeného pečicího prostoru. Tak ušetříte až 
20 procent energie. Pokud předehříváte, zkracujete 
tím uvedené doby pečení o několik minut.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, 
orientujte se podle podobného pokrmu uvedeného 
v tabulce.
Před pečením vyjměte z pečicího prostoru nepotřebné 
příslušenství. Tím dosáhnete optimálního výsledku 
úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy ohřevu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní ohřev
 Gril s cirkulací vzduchu
 Stupeň izza
 Funkce coolStart
 Vaření v páře

Stupně intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako čísla.

1 = nízký
2 = střední
3 = vysoký

Pirohy Forma na nákyp 2 190-200 - 30-45
Empanada(španělský pokrm) Univerzální plech 3 180-190 - 30-45
Empanada(španělský pokrm) Univerzální plech 2 170-190 2 30-40
Turecký Börek (Burek) Univerzální plech 1 200-220* - 20-30
* předehřejte
** řiďte se údaji na obalu

Nákyp, pikantní, vařené suroviny Forma na nákyp 2 200-220 - 30-50
Nákyp, pikantní, vařené suroviny Forma na nákyp 2 150-170 2 40-50
Nákyp, sladký Forma na nákyp 2 170-190 - 40-60
* předehřejte
** řiďte se údaji na obalu
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Dr bež
Váš spot ebi  je vybavený r znými druhy oh evu pro 
pe ení dr beže. V tabulkách s nastavením najdete 
optimální nastavení pro  pokrmy.

Pe ení na roštu
Pe ení na roštu je obzvlášt  vhodné pro velkou dr bež 
nebo více kus  sou asn .
Zasuňte univerzální plech s položeným roštem do 
uvedené úrovně vkládání. Dbejte na to, aby rošt 
správně přiléhal na univerzální plech. 

 "P íslušenství" na stran  12
Podle velikosti a druhu drůbeže nalijte do univerzálního 
plechu až  l vody. Tuk bude odkapávat do plechu. 
Z odkapané šťávy z masa můžete připravit omáčku. 
Rovněž se vytvoří méně kouře a pečicí prostor zůstane 
čistší.
Pe ení v nádob
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití 
v pe icí troub . Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do 
trouby.
Nejvhodn jší jsou sklen né nádoby. Horkou sklen nou 
nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl 
podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla 
prasknout.
Lesklé peká e z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí 
teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen áste n . 
Dr bež se pe e pomal ji a mén  zhn dne. Použijte 
vyšší teplotu a/nebo delší dobu pe ení.

i te se pokyny výrobce nádoby na pe ení.

nádoba 
Pro pečení drůbeže používejte nejlépe vysokou formu 
na pečení. Formu postavte na rošt. Pokud nemáte 
vhodnou nádobu, použijte univerzální plech.

 nádoba 
P i pe ení v p iklopené nádob  z stane pe icí 
prostor podstatn  istší. Dbejte na to, aby víko 
odpovídalo velikostí nádobě a dobře doléhalo.

Nádobu postavte na rošt. 

Při odklopení víka po pečení může proudit ven velmi 
horká pára. Proto nejprve odklopte zadní část víka, 
aby mohla pára unikout a nedošlo k opaření.
Drůbež může být křupavá, i když ji pečete v uzavřené 
nádobě. Za tímto účelem použijte skleněné víko
a nastavte vyšší teplotu.

Pe ení s páry
Určité pokrmy budou s využitím podpory páry 
křupavější. Budou mít lesklejší povrch a méně se vysuší.
Používejte otevřenou nádobu. Nádoby musí být 
odolné vůči vysokým teplotám a páře.
Podporu páry zapněte podle pokynů uvedených 
v tabulce. Některé pokrmy je nutné připravovat ve 
více krocích. Ty jsou uvedeny v tabulce.

Va ení v pá e
Na rozdíl od podpory páry je příprava částí drůbeže 
pomocí funkce vaření v páře šetrnější. Zůstanou 
obzvláště šťavnaté. Jako chuťovou variantu můžete 
části drůbeže před vařením v páře opéct, doba pečení 
se zkrátí.

V tší kusy pot ebují delší dobu nah ívání a delší dobu 
pečení. Pokud použijete více kus  se stejnou hmotností, 
prodlouží se doba nahřívání, nikoli doba pečení.

ásti dr beže se nemusí obracet.
Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni 
zasu te univerzální plech. M žete použít také 
sklen nou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování
B hem grilování nechte dví ka spot ebi e zav ená. 
Nikdy negrilujte s otev enými dví ky spot ebi e.
Grilovaný pokrm položte na rošt. Univerzální 
plech navíc zasu te zkosením k dví k m 
spot ebi e 

Lasagne, erstvé, 1 kg 2 160-180 - 50-60
Lasagne, erstvé, 1 kg 2 170-180 2 35-45
Lasagne, zmrazené, 400 g** 2 - - -
Lasagne, zmrazené, 400 g 2 180-190 2 40-50

 brambory, 
syrové, vysoké 4 cm

2 160-190 - 50-70

Gratinované brambory, 
syrové, vysoké 4 cm

2 160-170 3 50-60

 brambory, 
syrové, vysoké 4 cm, 2 úrovn

3+1 150-170 - 60-80

2 160-180* - 35-45
2 170-180 2 30-40
3 100 - 40-45

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota  
°C

Intenzita 
páry

Doba

v min

* předehřejte
** ři te se  na obalu
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nejmén  o jednu úroveň vkladání níže. 
Zachytí se odkapávající tuk.
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou 
tlouš kou a hmotností. Tak se ope ou rovnom rn  
a z stanou hezky š avnaté. Grilované kousky položte 
p ímo na rošt.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. 
Pokud maso propíchnete vidli kou, vyte e z n j š áva 
a bude suché.

Upozorn ní
Grilovací topné t leso se stále zapíná a vypíná,
tento jev je normální. Jak asto k tomu dochází, 
závisí na nastaveném stupni grilování.
Během grilování se může tvořit kouř.

 sonda
Teplotní sonda umož uje p esné pe ení. P e t te si 
d ležité pokyny k použití teplotní sondy v p íslušné 
kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení teplotní 
sondy, možné druhy oh evu a další informace. 

 "Teplotní sonda" na stran  28

Doporu ené hodnoty nastavení
V tabulce najdete optimální druh oh evu pro dr bež. 
Teplota a doba pe ení závisí na množství, vlastnostech 
a teplot  potravin. Proto jsou zde uvedená rozp tí 
nastavení. Nejd íve vyzkoušejte nižší hodnoty. V p ípad  
pot eby p íšt  nastavte vyšší hodnotu.
Hodnoty nastavení platí pro vložení dr beže bez 
nádivky p ipravené k pe ení s teplotou z lednice do 
studené trouby. Ušet íte tak až 20 procent energie. P i 
p edeh átí se uvedené doby pe ení zkrátí o n kolik 
minut.
V tabulce najdete údaje pro dr bež s navrženou 
hmotností. Pokud chcete péct drůbež s v tší 
hmotností, použijte nižší teplotu. V případě více 

kus  se p i ur ování doby pe ení i te podle hmotnosti 
nejt žšího kusu. Jednotlivé kusy by m ly být p ibližn  
stejn  velké.
Všeobecn  platí: ím je dr bež v tší, tím nižší teplota 
a delší doba pe ení.
Dr bež po uplynutí cca  až  uvedené doby obra te.

Upozorn ní: Používejte pouze papír na pe ení, který je 
vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ust ihn te správnou 
velikost papíru na pe ení.

Tipy
U kachny nebo husy propíchn te k ži pod k ídly.
Tak m že vytékat tuk.
U kachních prsou na ízn te k ži. Kachní prsa
neobracejte.
Pokud budete dr bež obracet, pe te ji nejprve prsní
stranou, resp. stranou s k ží dol .
Dr bež bude obzvlášt  dok upava ope ená, pokud
ji ke konci pe ení pot ete máslem, slanou vodou 
nebo pomeran ovou š ávou.

Před pečením vyjměte z pečicího prostoru nepotřebné 
příslušenství.  Tím dosáhnete optimálního výsledku 
úpravy pokrmu a ušetříte až 20 procent energie.

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní oh ev
 Gril s cirkulací vzduchu
 Velkoplošný gril
 Funkce coolStart
 Va ení v pá e

Stupn  intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako ísla:
1 = nízký
2 = st ední
3 = vysoký

Pokrm P íslušenství/nádoba Druh 
oh evu

Teplota v °C / 
Stupe  grilování

Intenzita 
páry

Doba
 

v min.

Ku e
Ku e, 1 kg Rošt 2 200-220 - 60-70
Ku e, 1 kg Rošt 2 190-210 2 50-60

Rošt 4 3* - 15-20
Parní nádoba 3 100 - 15-25
Rošt 3 220-230 - 30-35
Rošt 3 200-220 2 30-45

Ku ecí kousky, nugety, zmrazené** Univerzální plech 3 - - -
Rošt 2 200-220 - 70-90
Rošt 2 180-200 2 65-75

Kachna a husa
Kachna, bez nádivky, 2 kg Rošt 1 180-200 - 90-110
Kachna, bez nádivky, 2 kg Rošt 2 150-160 2 70-90

180-190 - 30-40
* předehřejte 5 min.
** ři te se údaji na obalu
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Maso

V tabulkách s nastavením najdete optimální 
nastavení pro  pokrm .

Pe ení a dušení
Libové maso potřete podle tukem nebo 
ho 

Když je pe en  hotová, m la by se nechat ješt  
10 minut odpo ívat ve vypnuté zav ené troub . Š áva 
se tak lépe rozloží. P ípadn  pe eni zabalte do 
alobalu. 

Pe ení na roštu

  
 

Zasu te univerzální plech s vloženým roštem 
do uvedené . Dbejte na to, aby 
rošt správn  na univerzální plech.  
"P íslušenství" na stran  12

Pe ení a dušení v nádob
Pe ení a dušení v nádob  je  

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro 
použití v pe icí troub . Zkontrolujte, zda se nádoba 

do 
Nejvhodn jší jsou sklen né nádoby. Horkou sklen nou 
nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl 
podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla 
prasknout.
K libovému masu p idejte trochu tekutiny. Ve sklen né 
nádob  by m lo být dno pokryté do výšky cca  cm.
Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu 
nádoby a na tom, zda použijete . Pokud pe ete 
maso ve smaltované nebo tmavé kovové , je 
pot eba o n co více tekutiny než ve sklen né nádob .

Tekutina v nádob  se p i pe ení vypa uje. V p ípad  
pot eby opatrn  p ilijte tekutinu.
Lesklé peká e z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí 
teplo jako zrcadlo,  Maso 
se  pe e pomaleji a mén  zhn dne. Použijte 
vyšší teplotu a/nebo delší dobu pe ení.

i te se pokyny výrobce nádoby na pe ení.

Pro pe ení masa používejte nejlépe hlubokou formu na 
pe ení. Postavte formu na rošt. Pokud nemáte 
vhodnou nádobu, použijte univerzální plech.

P i pe ení v p iklopené nádob  z stane pe icí 
prostor podstatn  istší. Dbejte na to, aby  
správnou velikost a dob e . Nádobu postavte 
na rošt. 
Vzdálenost mezi masem a  by m la být 
minimáln  3 cm. Maso m že zv tšit sv j objem.

Kachní prsa, po 300 g Rošt 3 - 25-30
Kachní prsa, po 300 g Rošt 3 220-240 2 25-30
Husa, 3 kg Rošt 2 160-180 - 120-150
Husa, 3 kg Rošt 2 130-140 2 110-120

150-160 2 20-30
170-180 - 30-40

Husí stehna, po 350 g Rošt 2 210-230 - 40-50
Husí stehna, po 350 g Rošt 3 190-200 2 45-55

Kr ta
Mladá kr ta, 2,5 kg Rošt 2 180-200 - 70-90
Mladá kr ta, 2,5 kg Rošt 2 140-150 2 70-80

170-180 - 20-30
Kr tí prsa, bez kosti, 1 kg 2 240-250 - 80-100
Kr tí stehno, s kostí, 1 kg Rošt 2 180-200 - 80-100
Kr tí stehno, s kostí, 1 kg Rošt 2 170-180 2 80-100

Pokrm Druh 
oh evu

Intenzita 
páry

Doba

v min.

*
** ři te se údaji na obal

Teplota v °C / 

Stupe  grilování

30-240
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P ed dušením maso podle potřeby p edem 
ope te. Aby při dušení vznikla omá ka, p idejte 
vodu, víno, ocet a podobn . Dno nádoby by m lo být 
pokryté do výšky 1–2 cm.

Tekutina v nádob  se p i pe ení vypa uje. V p ípad  
pot eby opatrn  p ilijte tekutinu.
I v p iklopené  lze maso upéct dok upava. 
Použijte  se  a nastavte vyšší 
teplotu.

Pe ení a dušení s p  páry
Ur ité pokrmy budou páry 
k upav jší a mén  se vysuší.
Používejte . Nádoby musí být 
odolné v i vysokým teplotám a pá e.

Pe eni nemusíte obracet.
 páry zapn te podle pokyn  

v tabulce  

Va ení v pá e
Na rozdíl od  páry je p íprava masa 

 šetrn jší, nevznikne ale k rka. Maso z stane 
obzvlášt  š avnaté. Jako chu ovou variantu m žete 

 p ed va ením v pá e opéct, doba se 
zkrátí.
V tší kusy  pot ebují delší dobu  a delší 
dobu . Pokud použijete více kus  se 
stejnou hmotností, prodlouží se doba , nikoli 
doba 
Kusy masa obracet.
Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni 
zasu te univerzální plech. M žete použít také 
sklen nou mísu a postavit ji na rošt.

Grilování
B hem grilování nechte dví ka spot ebi e zav ená. 
Nikdy negrilujte s otev enými dví ky spot ebi e.
Grilovaný pokrm položte na rošt. 

 plech zkosením k  
 spot ebi e  o jednu  

. Zachytí se odkapávající tuk.
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou 
tlouš kou a hmotností. Tak se ope ou rovnom rn  
a z stanou hezky š avnaté. Grilované kousky položte 
p ímo na rošt.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. 
Pokud maso propíchnete vidli kou, vyte e z n j š áva 
a bude suché.

Grilovanou potravinu osolte až po grilování. S l vytahuje 
z masa vodu.

Upozorn ní
Grilovací topné t leso se stále zapíná a vypíná,

 je normální. 

grilování m že vznikat kou .

 sonda
 umož uje p esné pe ení. P e t te si 

d ležité pokyny k použití teplotní sondy v p íslušné 
kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení 

 možné druhy oh evu a další informace. 
 " " na stran  28

V tabulce najdete optimální druh oh evu pro  
masové pokrmy. Teplota a doba pe ení závisí na 
množství, vlastnostech a teplot  potravin. Proto jsou 
zde uvedená rozp tí nastavení. Nejd íve vyzkoušejte 
nižší hodnoty. V p ípad  pot eby p íšt  nastavte vyšší 
hodnotu.

 Při předehřátí se 
uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.
V tabulce najdete údaje pro pe en  
s  hmotností. Pokud  
s v tší hmotností, použijte nižší teplotu. 

 více kus  se p i ur ování doby 
pe ení i te podle hmotnosti nejt žšího kusu. 
Jednotlivé kusy by m ly být p ibližn  stejn  velké.
Všeobecn  platí: ím je maso v tší, tím nižší 
teplota a delší doba pe ení.

Pečené maso a grilovaný pokrm po uplynutí cca 
 až  uvedené doby obra te.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, i te se 
podle podobných pokrm . Další informace najdete 
v ásti Tipy pro pe ení, dušení a grilování na konci 
tabulky
P íslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z 

 Dosáhnete tak optimálního výsledku pe ení 
a ušet íte až 20 procent energie.

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní oh ev
 Gril s cirkulací vzduchu
 Velkoplošný gril
 Va ení v pá e

Stupn  intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako ísla:

1 = nízký
2 = st ední
3 = vysoký
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Pokrm Druh 
oh evu

Teplota v °C / 
tupe  grilování

Intenzita 
páry

Doba

v min.

Vep ové maso
Vep ová pe en  bez k že, 
nap . krkovice, 1,5 kg

2 180-190 - 110-130

Vep ová pe en  bez k že, 
nap . krkovice, 1,5 kg

2 180-190 1 110-130

Vep ová pe en  s k ží, 
nap . plec, 2 kg

Rošt 2 190-200 - 130-140

Vep ová pe en  s k ží, 
nap . plec, 2 kg

2 100 - 25-30
170-180 1 60-75
200-210 - 20-25

Vep ová pe en , 1,5 kg 2 220-230 - 70-80
Vep ová pe en , 1,5 kg 2 170-180 1 80-90
Vep ová panenka, 400 g Rošt 3 220-230 - 20-25
Vep ová panenka, 400 g 3 210-220* 1 25-30
Vep ová panenka, 400 g Parní nádoba 3 100 - 18-20
Uzené kotlety s kostí, 1 kg (p idat tro-
chu vody)

2 210-230 - 70-90

Uzené kotlety s kostí, 1 kg 2 160-170 1 70-80
Vep ové steaky, silné 2 cm Rošt 5 2 - 16-20
Vep ové medailonky, silné 3 cm 
(5 min. p edeh át)

Rošt 5 3* - 8-12

Hov zí maso
Hov zí sví ková, st edn  prope ená, 
1 kg

Rošt 2 210-220 - 40-50

Hov zí sví ková, st edn  prope ená, 
1 kg

2 190-200 1 50-60

Dušená hov zí pe en , 1,5 kg 2 200-220 - 130-160
Dušená hov zí pe en , 1,5 kg**** 2 150 3 30

130 2 120-150
Roastbeef, st edn  prope ený, 
1,5 kg

Rošt 2 220-230 - 60-70

Roastbeef, st edn  prope ený, 
1,5 kg

2 190-200 1 65-80

Tafelspitz (hov zí špi ka)** 2 95 - 120-150
Steak, silný 3 cm, st edn  prope ený 
(nep edeh ívat)

Rošt 3 3 - 15-20

Burger, vysoký 3–4 cm Rošt 4 3 - 25-30

Telecí maso
Telecí pe en , 1,5 kg 2 160-170 - 100-120
Telecí pe en , 1,5 kg 2 170-180 1 90-110
Telecí kolínko, 1,5 kg 2 200-210 - 100-120
Telecí kolínko, 1,5 kg 2 170-180 1 100-120

Jehn í maso
*
**  za átku p idejte do nádoby cca 200 ml tekutiny; 
*** 
****  za átku p idejte do nádoby cca 100 ml tekutiny; 
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Ryby
Váš spot ebi   pro  
ryb. V tabulkách nastavení najdete optimální nastavení 
pro pokrm .
Celou rybu nemusíte obracet

Pe ení a grilování na roštu
Grilovaný pokrm položte na rošt. 

Podle velikosti a druhu ryby nalijte do univerzálního 
plechu až  l vody. Odkapávající tekutina se zachytí. 

B hem grilování nechte dví ka spot ebi e zav ená. 
Nikdy negrilujte s otev enými dví ky spot ebi e.
Grilujte pokud možno stejné kousky s podobnou 
tlouš kou a hmotností. Tak se ope ou rovnom rn  
a z stanou hezky š avnaté. Grilované kousky položte 
p ímo na rošt.
Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. 
Pokud rybu propíchnete vidli kou, vyte e z ní š áva 
a bude 

Upozorn ní
Grilovací topné t leso se stále zapíná a vypíná,

normální. Jak asto k tomu dochází, 
závisí na nastaveném stupni grilování.

 grilování m že kou .

Jehn í kýta bez kosti, st edn  pro-
pe ená, 1,5 kg

2 - 50-80

Jehn í kýta bez kosti, st edn  pro-
pe ená, 1,5 kg

2 170-180 1 80-90

Jehn í h bet s kostí*** Rošt 2 180-190 - 40-50
Jehn í h bet s kostí*** 3 200-210* 1 25-30
Jehn í kotlety Rošt 3 3 - 12-16

Klobásy
Grilovací párky Rošt 4 3 - 10-15
Víde ské párky Parní nádoba 3 80 - 14-20
Bílé klobásy Parní nádoba 3 80 - 12-20

Pokrmy z masa
Sekaná,1 kg 2 170-180 - 60-70
Sekaná,1 kg 2 190-200 1 70-80

Pokrm Druh 
oh evu

Intenzita 
páry

Doba

v min.

* edeh átí
**  za átku p idejte do nádoby cca 200 ml tekutiny; b hem provozu se musí do nádržky na vodu dopl ovat voda
***  obracení
****  za átku p idejte do nádoby cca 100 ml tekutiny; b hem provozu se musí do nádržky na vodu dopl ovat voda

 prostor je siln  zne išt ný. Pe te pokrm v nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, 
 Grilovací plech si m žete dokoupit jako zvláštní p íslušenství.

Pe en  je p íliš tmavá a k rka místy 
spálená a/nebo je pe en  vysušená.

Zkontrolujte  a teplotu. P íšt  zvolte nižší teplotu a v p ípad  pot eby zkra te dobu pe ení.

K rka je p íliš slabá. Zvyšte teplotu nebo po doby  krátce zapn te gril.
Pe en  vypadá dob e, ale 

.
P íšt  použijte menší nádobu na pe ení a v p ípad  pot eby p idejte více tekutiny.

Pe en  vypadá dob e, ale je 
p íliš sv tlá a vodová.

P íšt  použijte v tší nádobu na pe ení a v p ípad  pot eby p idejte mén  tekutiny.

Maso se p i dušení p ipaluje.

Grilovaný pokrm je vysušený. Maso osolte až po grilování. S l vytahuje z masa vodu. P i obracení do grilovaného pokrmu nepíchejte. Použí-
vejte klešt  na grilování.

Teplota v °C / 

tupe  grilování

170-190
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Pe ení a dušení v nádob
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné 
pro použití v pe icí troub . Zkontrolujte, zda se 
nádoba vejde do pečicího prostoru.
Nejvhodn jší jsou sklen né nádoby. Horkou sklen nou 
nádobu postavte na suchou podložku. Kdyby byl 
podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla 
prasknout.
Lesklé  z ušlechtilé oceli nebo hliníku 
odrážejí teplo jako zrcadlo, a proto  vhodné  
Ryba se  pe e pomaleji a mén  zhn dne. Použijte 
vyšší teplotu a/nebo delší dobu pe ení.

i te se pokyny výrobce nádoby na pe ení.

Pro pe ení celé ryby používejte nejlépe  hlubokou
formu na pe ení. Postavte formu na rošt. Pokud 
nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální plech.

Nádobu 
postavte na rošt. 
Pro dušení dejte do nádoby dv  až t i lžíce tekutiny 
a trochu citronové š ávy nebo octa.

 

Pe ení s  páry
Ur ité pokrmy budou  páry 
k upav jší a mén  se vysuší.

Nádoby musí být 
odolné v i vysokým teplotám a pá e.
Rybu nemusíte obracet.

páry zapn te podle pokyn  
v tabulce  

Ty jsou  v tabulce.

Va ení v pá e
P íprava ryb je pomocí funkce va ení v pá e šetrn jší 
a ryby z stanou obzvlášt  š avnaté.
V tší kusy pot ebují delší dobu  a delší dobu 

Rybu

Použijte parní nádobu s otvory, velikost XL, a pod ni 
zasu te univerzální plech. M žete použít také 
sklen nou mísu a postavit ji na rošt.
Potraviny, které se normáln  p ipravují ve vodní lázni, 
zakryjte fólií.

Teplotní sonda umož uje p esné pe ení. P e t te si 
d ležité pokyny k použití  sondy v p íslušné 
kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení  
sondy, možné druhy oh evu a další informace. 

 " " na stran  28

Doporu en  nastavení
V tabulce najdete optimální  pro 

 z ryb. Teplota a doba pe ení závisí na 
množství, vlastnostech a teplot  potravin. 

 
 V p ípad  pot eby p íšt  

nastavte vyšší hodnotu.

 Při předehřátí se 
uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

Jednotlivé ryby by m ly být p ibližn  stejn  velké.
 platí: ím je ryba v tší, tím nižší 

teplota a delší doba pe ení.
 

  až  uvedené doby

Upozorn ní: Používejte pouze papír na pe ení, 
který je vhodný pro zvolenou teplotu. 

 Dosáhnete tak optimálního 
výsledku pe ení a ušet íte až 20 procent energie.

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní oh ev
 Gril s cirkulací vzduchu
 Velkoplošný gril
 Va ení v pá e

Stupn  intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako ísla.
1 = nízký
2 = st ední
3 = vysoký
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Zelenina, p ílohy a vejce
Zde najdete informace k va ení erstvé a zmrazené 
zeleniny, brambor, rýže, a vajec 
v pá e. Krom  toho jsou zde uvedené také informace 
k pe ení, nap . zmrazených hranolk .

Va ení v pá e
Používejte pouze originální p íslušenství. P i va ení 
v pá e v parní  nádob  s otvory, velikost XL, pod ni 
navíc vždy zasu te univerzální plech. Odkapávající 
tekutina se zachytí.

Va ení v pá e na jedné úrovni 
Používejte  uvedené v tabulkách 
nastavení.

Va ení v pá e na dvou úrovních 
Va ení v pá e na dvou úrovních je vhodné pro 
sou asné va ení nap . brokolice a brambor. V p ípad  
různé doby úpravy vložte potraviny, které mají kratší 
dobu úpravy, do trouby později.

Rošt a zav šená parní nádoba, velikost S, s otvory
a/nebo bez otvor : úroveň 5
Parní nádoba s otvory, velikost XL: úroveň 3

Nádoby 
Pokud použijete nádobu, postavte ji na rošt nebo na 
parní nádobu s otvory, velikost XL.
Nádoby musí být odolné v i vysokým teplotám 
a pá e. V p ípad  silnost nných nádob se doba úpravy 
prodlužuje.
Potraviny, které se normáln  p ipravují ve vodní lázni, 
zakryjte fólií.

Doba  a množství 
Doby úpravy p i va ení v páře závisí na velikosti 
potravin, nikoli na celkovém množství.  v tším 
celkovém množství se prodlouží doba , 
nikoli doba pečení.
V tší kusy pot ebují delší dobu  a delší dobu 
va ení. Pokud použijete více kus  se stejnou 
hmotností, prodlouží se doba  nikoli 
doba pečení.

U menších kus  se doba pečení zkrátí, 
u v tších se prodlouží. Na dobu pečení má rovněž 
vliv kvalita a stupe  zralosti. Proto jsou uvedené 
hodnoty nastavení pouze orienta ní

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota v °C / 
tupe  grilování

Intenzita 
páry

Doba
 

v min

Ryby
Ryba, grilovaná, celá 300 g, nap . 
pstruh

2 170-190 - 20-30

Ryba, pe ená, celá 300 g, nap . 
pstruh

2 170-180 1 15-20
160-170 - 5-10

Ryba, va ená v pá e, celá 300 g, 
nap . pstruh

3 80-90 - 15-25

Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, nap . 
losos

2 170-190 - 30-40

Ryba, va ená v pá e, celá 1,5 kg, 
nap . treska

3 80-90 - 35-50

Rybí filé
Rybí filé, p írodní, grilované 4 1* - 15-25
Rybí filé, p írodní, va ené v pá e 3 80-100 - 10-16

Rybí podkovy
Rybí podkova, silná 3 cm** 4 3 - 10-20

Ryba, zmrazená
Ryba, celá 300 g, nap . pstruh 3+1 80-100 - 20-25
Rybí filé, p írodní 2 210-230 - 20-30
Rybí filé, zape ené 2 200-220 - 45-60
Rybí filé, zape ené 2 200-220 1 35-45
Rybí prsty (pr b žn  obracejte) 3 200-220 - 20-30 

Pokrmy z ryb
Rybí terina 2 70-80 - 45-80
*
**  n j zasu te d  2 univerzální plech
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Potraviny vždy rovnom rn  rozprost ete v nádob . 
V  se uva í nerovnom rn . Potraviny, 
které jsou choulostivé na stla ení, nevrstv te 
v nádob  p íliš vysoko. Rad ji použijte dv  nádoby.

Rýže a obilné pokrmy 
P idejte vodu, resp. tekutinu v uvedeném . 
Nap . 1 : 1,5 znamená 100 g rýže  
150 ml tekutiny.

Pe ení a grilování
Používejte pouze originální p íslušenství.

Pe ení na jedné úrovni 
Používejte uvedené v tabulkách 
nastavení.

P íprava na dvou úrovních 
Používejte 4D horký vzduch. Sou asn  vložené plechy 
nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Univerzální plech:  3
Plech na pe ení:  1

P íslušenství
Dbejte na to, abyste vždy použili správné p íslušenství 
a abyste ho do pečicího prostoru zasunuli správn .
Rošt 
Rošt zasu te otev enou stranou sm rem k dví k m 
spot ebi e a zak ivením dol . Nádoby a formy postavte 
vždy na rošt.

 
Univerzální plech nebo plech na  pe ení zasu te až 
nadoraz zkosením ke dví k m spot ebi e.

Papír na pe ení 
Používejte pouze papír na pe ení, který je vhodný 
pro zvolenou teplotu. 

Doporu en  nastavení

Teplota a doba pe ení závisí na 
množství a vlastnostech potravin. Proto jsou zde 
uvedená rozp tí nastavení. Nejd íve vyzkoušejte nižší 
hodnoty. P i nižší teplot  dosáhnete rovnom rn jšího 
zhn dnutí. V p ípad  pot eby p íšt  nastavte vyšší 
hodnotu.

 

U n kterých pokrm  je p edeh átí nutné, v tom p ípad  
je to uvedeno v tabulce. Pokrm a p íslušenství vložte do 
trouby až po p edeh átí.
Pokud chcete péct podle vlastního receptu, 

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Velkoplošný gril
 Funkce coolStart
 Va ení v pá e

Stupn  intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako ísla.
1 = 
2 = 
3 = 

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota v °C / 
tupe  grilování

Intenzita 
páry

Doba

v min

Zelenina, erstvá
Arty oky, celé, va ení v pá e 3 100 - 30-35
Kv ták, celý, va ení v pá e 3 100 - 25-35
R ži ky brokolice, va ení v pá e 3 100 - 7-8
Zelené , va ení v pá e 3 100 - 18-25
Mrkev na kole ka, va ení v pá e 3 100 - 10-20
Kedlubna na kole ka, va ení v pá e 3 100 - 20-25
Pórek na kole ka, va ení v pá e 3 100 - 8-10
Kuku i ný klas, va ení v pá e 3 100 - 30-40

ervená epa, va ení v pá e 3 100 - 43-50
ervené zelí na nudli ky, va ení 

v pá e
3 100 - 30-35

Bílý ch est, celý, va ení v pá e 3 100 - 7-15
Špenát, va ení v pá e 3 100 - 2-3
Cuketa na plátky, va ení v pá e 3 100 - 3-4

Zelenina, zmrazená
Špenát 3 100 - 10-25
Kv ták 3 100 - 5-8
Zelené 3 100 - 6-10
* i te se  na obal
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Brokolice 3 100 - 6-10
3 100 - 2-15

Mrkev 3 100 - 4-6
R ži ková kapusta 3 100 - 8-12
Zeleninová sm s, 1 kg 3 100 - 10-15

Zeleninové pokrmy
Grilovaná zelenina 5 3 - 10-15
Zeleninový pudink, va ení v pá e 2 100 - 50-70

Brambory
Pe ené brambory, p lené 3 160-180 - 45-60
Pe ené brambory, p lené 3 180-190 1 40-50
Brambory va ené ve slupce, celé 3 100 - 35-45
Va ené loupané brambory, na tvrtky 3 100 - 20-25
Knedlíky 3 95 - 20-25

z brambor, zmrazené
Bramborové * 3 - - -
Bramborové tašti ky, pln né 3 - - -
Krokety* 3 - - -
Hranolky* 3 - - -
Hranolky, 2 úrovn 3+1 190-210 - 30-40

Rýže
Rýže basmati, 1 : 1,5 3 100 - 20-30
Dlouhozrnná rýže, 1 : 1,5 3 100 - 20-30

, 1 : 1,5 3 100 - 35-45
Rýže parboiled, 1 : 1,5 3 100 - 15-20
Rizoto, 1 : 2 3 100 - 25-35

Kuskus, 1 : 1 3 100 - 6-10
Jáhly,  1 : 2,5 3 100 - 25-35
Polenta / kuku i ná krupice, 1 : 5 3 100 - 7-10

Kroupy, 1 : 3 3 80-100 - 20-45
Velkozrnná o ka, 1 : 2 3 100 - 35-50
Fazole, bílé, namo ené; 1 : 2 3 100 - 65-75
Krupicové noky 3 95 - 6-10

Vejce
Vaje ná e 2 vajec 2 80 - 14-16
Vejce, va ená natvrdo 3 100 - 10-12
Vejce, va ená nam kko 3 100 - 5-8

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota v °C / 
tupe  grilování

Intenzita 
páry

Doba
 

v min

* i te se  na obal .
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Dezerty
Ve svém spot ebi i m žete zcela jednoduše 
p ipravovat r zné dezerty.

P íprava jogurtu
 

Pe icí prostor musí být prázdný.

1. Na varné desce zah ejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na
90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C.
Pokud použijete trvanlivé mléko, sta í ho zah át na
40 °C.

2. P imíchejte 150 g jogurtu ( ).
3. Napl te do šálk  nebo malých skleni ek a zakryjte

potravinovou fólií.
4. Šálky nebo skleni ky postavte na dno trouby

a prove te nastavení podle tabulky.
5.

P íprava mlé né rýže

1.  rýži a p idejte 2,5násobné množství mléka.
2. Rýži a mléko napl te do mísy max. do výšky 2,5 cm.

Pro v tší množství m žete použít také univerzální
plech.

3. Prove te nastavení podle údaj  v tabulce.
4. Po uva ení zamíchejte.

Zbývající mléko se rychle vsákne.

Kompot
Zvažte ovoce a p idejte cca  množství vody. Podle 
chuti p idejte cukr a ko ení. Prove te nastavení podle 
údaj  v tabulce.

Karamelový krém a crème brûlée
Napl te hmotu do formi ek do výšky 2–3 cm. Postavte 
formi ky p ímo do parní nádoby s otvory, velikost XL. 
Vodní láze  není nutná. Prove te nastavení podle údaj  
v tabulce.
Potraviny, které se normáln  p ipravují ve vodní lázni, 
zakryjte fólií.
Pokud jsou formi ky z velmi silného materiálu, m že se 
doba pe ení prodloužit.

P ipravte kynuté t sto podle svého receptu bez 
vykynutí. Vytvarované kuli ky vložte do vymazané parní 
nádoby s otvory, velikost XL, a nechte je vykynout. 
Prove te nastavení podle údaj  v tabulce.

Doporu ené hodnoty nastavení

Použité druhy oh evu:
 Va ení v pá e
 Kynutí t sta

Ve vašem spot ebi i m žete sou asn
kompletní menu, aniž by došlo ke smíchání chutí 
nebo ovlivn ní aroma.

Pokrm, který se va í nejdéle, vložte do  
prostoru jako první a ostatní pokrmy ve vhodný 
okamžik p idejte. Všechny pokrmy tak budou hotové 
najednou.

Va ení v pá e
P i p íprav  menu se celková doba va ení v pá e 
prodlužuje, protože p i každém otev ení dví ek 
spot ebi e unikne trochu páry a spot ebi  se musí 
znovu rozeh át.

Dbejte pokyn  uvedených v jednotlivých odstavcích 
v této kapitole:

doba je r zná v závislosti na velikosti
a hmotnosti pokrm
doba p ípravy je nezávislá na množství
používejte 

soufflé  fólií
univerzální plech vždy zasu te  1

Výšky zasunutí p íslušenství

P íslušenství zasunujte vždy v uvedeném po adí:
Úroveň 5: rošt s parní nádobou, velikost S
Úroveň 3: parní nádoba, velikost XL
Úroveň 1: univerzální plech

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
 °C

Doba

v min.
Crème Brûlée 3 85 20-30
Karamelový krém 3 85 25-35
Knedlíky v pá e Univerzální plech 3 100 20-30
Jogurt Dno 35-40 300-360

Mlé ná rýže, 1:2,5 Univerzální plech 3 100 35-45
Kompot, 1/3 vody Univerzální plech 3 100 10-20
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Doporu en  nastavení

Použitý druh oh evu:
 Va ení v pá e

Druhy oh evu e o
Horký vzduch a horní/dolní oh ev  jsou 
inteligentní druhy oh evu pro šetrnou p ípravu masa, 
ryb a pe iva. Spot ebi  optimáln  reguluje p ívod 
energie do pe icího prostoru. Pokrm se pe e 
v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Z stane 
tak š avnat jší a mén  zhn dne. V závislosti na 
p íprav  a potravinách lze ušet it energii.

B hem pe ení nechte dví ka spot ebi e 
zav ená.

Dosáhnete tak optimálního výsledku 
pe ení a ušet íte energii.
Používejte pouze originální p íslušenství pro váš 
spot ebi . Je optimáln  uzp sobené pro pe icí prostor 
a druhy provozu.

P íslušenství

Rošt 

 
Univerzální plech nebo plech zasu te až 
nadoraz zkosením ke dví k m spot ebi e.

Formy na pe ení a nádoby 
Nejvhodn jší jsou tmavé kovové formy na pe ení. 
Lze s nimi ušet it až 35 procent energie.

Lesklé nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí 
teplo jako zrcadlo. Vhodn jší jsou matné nádoby ze 
smaltu, tepeln  odolného skla nebo hliníku litého 
pod tlakem s povrchovou úpravou.

P i použití bílých plechových forem, keramických forem 
nebo sklen ných forem se prodlužuje doba pe ení 
a pečivo nezhn dnou rovnom rn .

Papír na pe ení 
Používejte pouze papír na pe ení, který je vhodný 
pro zvolenou teplotu. 

Doporu en  nastavení
Zde najdete údaje pro pe ení r zných pokrm  pomocí

. Teplota a doba pe ení závisí na vlastnostech 
a množství t sta. Proto jsou zde uvedená rozp tí 
nastavení. Nejd íve vyzkoušejte nižší hodnoty. P i nižší 
teplot  dosáhnete rovnom rn jšího zhn dnutí. 
V p ípad  pot eby p íšt  nastavte vyšší hodnotu.

Upozorn ní: Vyšší teplotou nelze zkrátit dobu pe ení. 
Kolá e nebo pe ivo by byly hotové jen zvenku, ale 
uvnit  by byly nedope ené.

Použité druhy oh evu:
 Horký vzduch eco
 Horní/dolní oh ev eco

Pokrm P íslušenství/ Druh 
oh evu

Teplota ve 
°C

Doba

v min.
Filé z lososa, mražené 5 100 20
Brokolice 3 100 9
Va ené loupané brambory, na tvrtky 5 100 25

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba

v min

Kolá e ve form
T ený kolá  ve form 2 140-160 60-80
Dortový korpus z t eného t sta 2 150-170 20-30
Piškotový korpus, 2 vejce 2 150-170 20-30
Piškotový dort, 3 vejce  Ø 26 cm 2 160-170 25-40
Piškotový dort, 6 vajec  Ø 28 cm 2 150-160 50-60
Kynutá bábovka 2 150-170 50-70

Kolá e na plechu
T ený kolá  se suchou horní vrstvou 3 150-170 25-40
K ehké t sto se suchou horní vrstvou 3 170-180 25-35
Piškotová roláda 3 180-190 15-20

, kynutý v nec 3 160-170 25-35
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Akrylamid v potravinách
Akrylamid vzniká p edevším p i zah átí p ipravovaných 
obilných a bramborových produkt  na vysoké teploty, 

jako nap . smažených bramb rk , hranolk , 
toast , housek, chleba nebo drobného pe iva 
(sušenky, perník, vánoční cukroví).

Mírný oh ev
Mírný oh ev je pomalé pe ení p i nízké teplot . 

Mírný oh ev je ideální pro všechny vysokojakostní 
pokrmy (nap . k ehké ásti hov zího, telecího, 
vep ového, jehn ího a dr beže), které mají být 
upe ené dor žova nebo dom kka. Maso z stane 
hezky š avnaté, k ehké a m kké.

: Máte dost asu na plánování menu, protože 
maso p ipravené pomocí mírného oh evu lze bez 
problém  udržovat teplé. Během pe ení nemusíte 
maso obracet. Dvířka spot ebi e nechte zav ená, aby 
bylo zachováno  klima v troub .
Používejte pouze erstvé a hygienicky nezávadné 
maso bez kostí. Pečlivě odstra te šlachy a tu né 
okraje.

Kynutý kolá  se suchou  3 160-180 15-20

Drobné pe ivo
Muffiny 2 160-180 15-25

3 150-160 25-35
Pe ivo z listového t sta 3 170-190 20-35
Pe ivo z odpalovaného t sta 3 200-220 35-45

 3 140-160 15-30
St íkané pe ivo 3 140-150 30-45
Drobné kynuté pe ivo 3 160-180 25-35

Chléb a housky
 chléb, 1,5 kg 2 200-210 35-45

Chlebová placka 3 240-250 20-25
Housky, sladké, erstvé 3 170-190 15-20
Housky, erstvé 3 180-200 20-30

Maso
Vep ová pe en  bez k že, nap . krkovice, 
1,5 kg

2 180-190 120-140

Dušená hov zí pe en , 1,5 kg 2 200-220 140-160
Telecí pe en , 1,5 kg 2 170-180 110-130

Ryby
Ryba, dušená, celá 300 g, nap . pstruh 2 190-210 25-35
Ryba, dušená, celá 1,5 kg, nap . losos 2 190-210 45-55
Rybí filé, p írodní, dušené 2 190-210 15-25

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba

v min

Všeobecn Používejte co nejkratší doby pe ení.
Opékejte pokrmy dozlatova, ne p íliš dotmava.

Pe ení Pomocí horního/dolního oh evu max. 200 °C.
Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C.

Cukroví Pomocí horního/dolního oh evu max. 190 °C.
Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C.
Vejce nebo vaje ný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.

Hranolky pe ené v troub Rozmístit na plechu rovnom rn  a v jedné vrstv . Péct minimáln  400 g na jednom plechu, aby hranolky 
nebyly vysušené.
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Nepoužívejte rozmrazené maso.

Není pot eba ho nechat uležet. 
Díky speciální metod   je maso r žové, ale není 
syrové nebo málo upe ené.

Upozorn ní: 

Nádob
Používejte  nádoby, nap . porcelánový nebo 
sklen ný servírovací podnos. Nádobu dejte do 
trouby p edeh át.
Nep iklopenou nádobu postavte vždy na rošt 

 2.
Další informace najdete v ásti Tipy pro 
mírný ohřev na konci tabulky nastavení.

Váš spot ebi  je vybavený druhem oh evu írný 
oh ev . Tento druh  spoušt jte jen tehdy, když je

 trouba úpln  vychladlá. Nechte pe icí prostor 
s nádobou cca 15 minut d kladn  proh át.

Maso zprudka a dostate n  dlouho ope te ze všech 
stran na varné zón  p i vysoké teplot . Okamžit  ho 
položte na p edeh átou nádobu

.  pomocí mírného

Teplota mírného oh evu a doba pe ení závisí na 
velikosti, tlouš ce a kvalit  masa. 

Použitý druh oh evu:
 Mírný ohřev

Pokrm Nádoba Druh 
oh evu

Doba  
v min.

Teplota 
°C

Doba

v min

Dr bež
Kachní prsa, r žová 300 g 2 6-8 90* 45-60

2 4 120* 45-60
Kr tí prsa, vykošt ná 1 kg 2 6-8 120* 110-130

Vep ové maso
Vep ová pe en , silná 5-6 cm, 1,5 kg 2 6-8 80* 130-180
Vep ová panenka, 2 4-6 80* 45-70

Hov zí maso
Hov zí pe en  (bok), silná 6-7 cm, 1,5 
kg

2 6-8 100* 150-180

Hov zí maso, 1 kg 2 4-6 80* 90-120
Roastbeef, silný 5-6 cm 2 6-8 80* 120-180
Hov zí medailonky/rumpsteak, silné 
4 cm

2 4 80* 30-60

Telecí maso
Telecí pe en , silná 4–5 cm, 1,5 kg 2 6-8 80* 80-140
Telecí pe en , silná 7–10 cm, 1,5 kg 2 6-8 80* 140-200
Telecí panenka, celá, 800 g 2 4-6 80* 70-120
Telecí medailonky, silné 4 cm 2 4 80* 30-50

Jehn í maso
Jehn í h bet, vykost ný, 200 g 2 4 80* 30-45
Jehn í kýta bez kosti, st edn  prope-

ená, 1 kg
2 6-8 95* 120-180

* p edeh ejte
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Sušení

Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu 
a bylinky a d kladn  je umyjte. 
Na rošt položte pe icí nebo pergamenový 
papír. Nechte ovoce ádn  okapat a osušte ho.

 Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roštu 
nep ekrývaly.

Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte. 
Blanšírovanou zeleninu nechte ádn  okapat 
a pak ji rovnom rn  rozprost ete na rošt.
Bylinky sušte se stonky. Rozprost ete bylinky 
rovnom rn  a mírn  navršené na rošt.

Pro sušení používejte následující úrovně vkládání:
1 rošt: úroveň 3
2 rošty: úroveň 3+1

Š avnaté ovoce a š avnatou zeleninu n kolikrát obra te. 
Ihned po usušení sejm te z papíru.

Doporu en  nastavení
V tabulce najdete nastavení pro sušení r zných  
potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti, 
zralosti a tlouš ce sušených potravin. ím déle necháte 
potraviny sušit, tím budou lépe konzervované. ím ten í 
kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené 
a z stanou aromati t jší. 

Pokud chcete sušit další potraviny, 

Použitý druh oh evu:
 4D horký vzduch

Zava ování a odš av ování
Váš spot ebi  je vhodný také pro zava ování 
a odš av ování.

Zava ování
Ve spot ebi i m žete zava ovat ovoce a zeleninu.

Varování – Nebezpe í poran ní! 
P i nesprávném zava ení mohou zava ovací sklenice 
prasknout. i te se pokyny pro zava ování.

Sklenice 
Používejte pouze isté a nepoškozené zava ovací 
sklenice. Používejte pouze tepeln  odolné, isté 
a nepoškozené gumi ky. Spony a  p edem 
zkontrolujte.

Tip: Pro vy išt ní sklenic m žete použít funkci 
sterilizace.

P i zava ování používejte pouze sklenice stejné velikosti 
a s obsahem stejných potravin. V troub  m žete 
sou asn  zava ovat obsah maximáln  šesti 
zava ovacích sklenic o objemu , 1 nebo 1  l. 
Nepoužívejte v tší ani vyšší sklenice. Ví ka by mohla 
prasknout.
Zava ovací sklenice se nesmí p i zava ování v troub  
dotýkat.

P íprava ovoce a zeleniny 
Používejte  pouze kvalitní ovoce a zeleninu. D kladn  je 
omyjte.
Ovoce, resp. zeleninu podle druhu oloupejte, zbavte 
pecek a nakrájejte a napl te do zava ovacích sklenic 
cca 2 cm pod okraj.

Ovoce: Ovoce v zava ovacích sklenicích zalijte horkým 
cukrovým roztokem (cca 400 ml na litrovou 
sklenici). Na litr vody :

cca 250 g cukru u sladkého ovoce
cca 500 g cukru u kyselého ovoce

Zelenina: Zeleninu v zava ovacích sklenicích zalijte 
horkou  vodou.
Okraje sklenic , musí být isté. Na každou 
sklenici gumi ku 
a ví ko. Sklenice uzav ete sponami. Sklenice postavte 
do parní nádoby s otvory, velikost XL, tak, aby se 
navzájem nedotýkaly. Do univerálního plechu nalijte 
500 ml horké vody (cca 80 °C). Prove te nastavení 
podle údaj  v tabulce.

 zava ování 
Po uplynutí uvedené doby  otev ete dví ka 
spot ebi e. Zava ovací sklenice vyjm te z trouby až po 
úplném vychladnutí.

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
v °C

Doba

v hod.

Jádrové ovoce (plátky jablek, silné 3 mm, na jeden 
rošt 200 g)

1–2 rošty 80 5-9

Peckovité ovoce (švestky) 1–2 rošty 80 8-10
Ko enová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšíro-
vaná

1–2 rošty 80 5-8

Houby na plátky 1–2 rošty 60 6-9
Bylinky, o išt né 1–2 rošty 60 2-6
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Odš av ování
Ovoce dejte p ed odš av ováním do mísy a p idejte 
cukr. 

Poté dejte ovoce do parní nádoby s otvory, velikost 
XL, a zasu te do 2. Pod ni zasu te univerzální 
plech, aby se do n j zachytila š áva. Prove te 
nastavení podle údaj  v tabulce.
Po uplynutí doby úpravy dejte ovoce do ut rky 
a vylisujte zbytek š ávy.
Pečicí prostor potom vyt ete.

Doporu en  nastavení
Uvedené v tabulce s nastavením jsou 
orienta ní hodnoty pro zava ování ovoce a zeleniny 
a pro odš av ování ovoce. M že na n  mít vliv 
pokojová teplota, po et sklenic, množství, teplota 
a kvalita obsahu sklenic. Údaje se vztahují 

.

Použitý druh oh evu:
 Va ení v pá e

Sterilizace kojeneckých lahví a hygiena
Pomocí vašeho spot ebi e m žete zcela snadno 
sterilizovat nádobí a kojenecké láhve. Proces 
odpovídá b žnému 

Sterilizace kojeneckých lahví

Lahvi ky do parní nádoby velikosti XL umíst te tak, aby 
se navzájem nedotýkaly. Spus te program “Sterilizace”. 
Po ukon ení sterilizace spot ebi  vyt ete. Lahvi ky po 
sterilizaci ut ete istou ut rkou.

Hygiena
Váš spot ebi  je vhodný také k p íprav   na 
marmeládu nebo zava ovacích sklenic a odpovídajících 
ví ek.

Doporu en  nastavení
Používejte pouze vadné, isté sklenice 
a ví ka. Nejlépe je nejd íve umyjte v my ce. 
Nádoby musí být odolné v i vysokým teplotám 
a pá e.
Doporu ené doby závisí na použitých skleni kách.

Použitý druh oh evu:
 Va ení v pá e

Kynutí t sta
Pomocí druhu oh evu „ ynutí t sta“ kyne t sto výrazn  
rychleji než p i pokojové teplot  a nevysuší se. Tento 
druh provozu spoušt jte jen tehdy, když je trouba úpln  
vychladlá.

Nechte t sto vykynout vždy dvakrát. i te se údaji 
v tabulkách pro 1. a 2. kynutí (kynutí t sta a kynutí 
pe iva).

Kynutí t sta 
Pro kynutí t sta postavte mísu s t stem na rošt. 
Prove te nastavení podle údaj  v tabulce.

Pokrm Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba

v min

Zava ování
Zelenina, nap . mrkev 2 100 30-120
Peckovité ovoce, nap . t ešn , švestky 2 100 25-30
Jádrové ovoce, nap . jablka, jahody 2 100 25-30

Odš av ování
Maliny 3 100 30-45
Rybíz 3 100 40-50

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba
 

v min

Hygiena
P íprava skleni na marmeládu nebo zava ova-
cích sklenic

Parní nádoba XL 2 100 10-15

Další zpracování skleni  na marmeládu Parní nádoba XL 2 100 15-20
 Parní nádoba XL 2 100 15-20

* ento proces odpovídá b žnému 
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Vložte pe ivo do  uvedené v tabulce.
P ed pe ením vyt ete z  prostoru vlhkost.

Doporu en  nastavení
Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství 
p ísad. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením 

orienta ní

Použitý druh oh evu:
 Kynutí t sta

Rozmrazování
Funkce rozmrazování je vhodná pro rozmrazování 
hluboce zmrazeného ovoce a zeleniny. K rozmrazování 
pečiva používejte druh ohřevu 4D horký vzduch.
Drůbež, maso a ryby rozmrazujte nejlépe v chladničce.

P ed rozmrazováním vyjm te  potraviny 
z obalu.
Zmrazené ovoce a zeleninu dejte do parní nádoby 
s otvory, velikost XL, a pod ni zasu te univerzální 
plech. Potraviny tak nez stanou v rozmrazené vod  
a zachytí se odkapávající tekutina. Pro zmrazené 
potraviny, u kterých má tekutina z stat v pokrmu, nap . 
zmrazený smetanový špenát, použijte univerzální plech 
nebo nádobu na roštu.

Pe ivo položte na rošt.

Doporu en  nastavení
 v tabulce jsou orienta ní.  na 

kvalit , teplot  zmrazení (–18 °C) a vlastnostech 
potravin. Jsou zde uvedená asová  Nejprve 
nastavte kratší dobu a podle pot eby ji prodlužte.

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce 
se rozmrazí rychleji než zmrazené .

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Rozmrazování

Pokrm P íslušenství/nádoba Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba
 

v min

Kynuté t sto, sladké
Nap . r zné kolá ky 2 35-40 30-45

2 35-40 10-20
Tu né t sto, nap . 2 40-45 40-90

2 40-45 30-60

Kynuté t sto, ochucené
Nap . pizza 2 35-40 20-30

2 35-40 10-15

Chlebové t sto
Bílý chléb 2 35-40 30-40

2 35-40 15-25
Žitno-pšeni ný chléb 2 35-40 25-40

2 35-40 10-20
Housky 2 35-40 30-40

3 35-40 15-25

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba

v min

Chléb, housky
2 50 40-70

Kolá
Kolá , š avnatý 2 50 70-90
Kolá , suchý 2 60 60-75
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Sous-vide
Úprava sous-vide znamená úpravu „ve vakuu" při 
nízkých teplotách mezi 50 -95 °C a při 100 % 
páře. Úprava sous-vide je šetrný druh přípravy 
masa, ryb, zeleniny a dezertů. Pokrmy se pomocí 
vakuovačky vzduchotěsně svaří ve speciálním 
tepelně odolném vařícím sáčku. Díky ochrannému 
obalu zůstanou zachovány výživné a aromatické 
látky. Nízké teploty a přímý přenos tepla dovolují 
kontrolovaně dosáhnout jakéhokoliv bodu úpravy. 
Převaření pokrmů je téměř nemožné.

Porce 
Dodržujte množství a velikosti kusů uvedené v tabulce 
nastavení. U většího množství a kusů musí být doba 
úpravy příslušně upravena. Spotřebič zpracuje 
úpravou sous-vide maximálně 2 kg pokrmu. Uvedená 
množství pro ryby, maso a drůbež odpovídají jedné až 
dvěma porcím. Pro zeleninu a dezerty bylo zvoleno 
množství vždy pro čtyři osoby.

 
Tepelně upravovat můžeme až ve dvou úrovních. 
Pro zachycení odkapávajícího kondenzátu vsuneme 
univerzální plech vždy na úroveň 1. 
Rošty adekvátně nad ni.

Hygiena

Varování – Zdravotní riziko! 
Úprava sous-vide probíhá při nízkých teplotách 
úpravy. Dbejte proto bezpodmínečně na dodržování 
následujících upozornění pro použití a hygienických 
upozornění:

Používejte pouze erstvé potraviny   
   

Omyjte si a vydezinfikujte ruce. Používejte
jednorázové rukavice nebo klešt
Potraviny, které jsou kritické z hlediska hygieny, jako
nap . dr bež, vejce a ryby, p ipravujte s mimo ádnou
pozorností.
Zeleninu a ovoce vždy d kladn  omyjte a/nebo
oloupejte.
Povrchy a prkýnka udržujte vždy isté. Pro r zné
druhy potravin používejte r zná prkýnka.
Dodržujte chladicí et zec. P erušte ho až krátce
p ed p  ípravou potravin a vakuované pokrmy
pak skladujte ě  v lednici, než za nete s další 
úpravou. P ipravené pokrmy skladujte maximáln
24 hodin.
Pokrmy jsou vhodné pouze k okamžité konzumaci.
Po úpravě pokrmy okamžit  zkonzumujte
a neskladujte je delší dobu, ani v lednici. Nejsou
vhodné k oh ívání.

Tip: Protože se na povrchu tém  všech potravin 
nacházejí choroboplodné zárodky, m žete je zni it 
nejlépe tím, že vakuovaný a ješt  neupe ený pokrm 
podržíte maximáln  3 sekundy ve vroucí vod . Tak 
budou p ísady bez choroboplodných zárodk  a nejlépe 
hygienicky p ipravené pro pe ení sous-vide. Poté dejte 
vakuovací sá ek do pe icího prostoru a upe te pokrm 
pomocí oh evu sous-vide.

Vakuovací sá ky 
Pro pe ení sous-vide používejte pouze žáruvzdorné 
vakuovací sá ky ur ené k tomuto ú elu.
Vakuovací sá ek se smí použít jen jednou. Nepoužívejte 
ho vícekrát.
Nepe te pokrmy v sá cích, ve kterých jste je zakoupili 
(nap . naporcované ryby). Tyto sá ky nejsou vhodné 
pro pe ení sous-vide.

Vakuování 
K vakuování pokrm  používejte komorovou 
vakuova ku, která dokáže vytvo it 99% vakuum. Jen tak 
lze dosáhnout rovnom rného p enosu tepla, a tím 
perfektního výsledku pe ení. 

Upozorn ní: Pro napln ní vakuovacího sá ku p e e 
okraj sá ku o 3–4 cm a postavte ho do nádoby, nap . 
do odm rky.

P ed pe ením zkontrolujte, zda není vakuum ve 
vakuovacím sá ku porušené. Dbejte na tyto body:

Ve vakuovacím sá ku se nesmí nacházet žádný/
tém  žádný vzduch.
Svar je dokonale uzav ený.
Ve vakuovacím sá ku nejsou žádné otvory.
Nepoužívejte teplotní sondu.
Kusy masa nebo ryby nepokládejte na sebe.
Zeleninu a dezerty zavakuujte pokud možno
naplocho.
Aby se svar dokonale poda il, je d ležité, aby nebyl
okraj vakuovacího sá ku v oblasti svaru pot ísn ný
zbytky potravin.

V p ípad  pochybností napl te pokrm do nového 
vakuovacího sá ku a zavakuujte ho znovu.
Potraviny by se m ly vakuovat maximáln  den p ed 
pe ením. Jen tak lze zabránit tomu, aby z potravin 
unikaly plyny (nap . u zeleniny), které zabra ují p enosu 
tepla, nebo aby potraviny tlakem vakua zm nily svou 
strukturu, a tím proces pe ení.

Kvalita potravin 
Kvalita výsledku pe ení je ze 100 % ovlivn na 
vlastnostmi výchozích potravin. Používejte pouze 
erstvé potraviny nejlepší kvality. Jen tak lze 

zaru it bezpe ný a chu ov  nezávadný výsledek 
úpravy sous-vide.

Ovoce, zelenina
Bobulovité ovoce 3 30-40 10-15
Zelenina 3 40-50 15-50

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
 °C

Doba

v min
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P íprava 
Tepelnou úpravou ve vakuu nemůže uniknout žádné 
aroma. Přitom je třeba dbát na to, že obvyklé množství 
aroma, jako např. koření, bylinky a česnek, může 
podstatně ovlivnit, popř. zintenzivnit chuť. Začněte 
proto nejprve s polovinou navrhovaného množství.
Pokud máte výchozí produkty vysoké kvality, často 
stačí, když dáte do vakuovacího sáčku pouze malý 
kousek másla a trochu soli. Často pro gurmánský 
zážitek stačí zintenzivnění přirozeného aroma potravin.

Tyto p ísady ovliv ují p ípravu pokrmu
S l a cukr zkracují dobu úpravy pokrmu.
S potravinami obsahujícími kyseliny, jako nap íklad
citronem nebo octem, budou pokrmy pevn jší.
Alkohol nebo esnek dodají pokrm m nep íjemnou
p íchu .

Vakuované pokrmy nepokládejte na rošty p es sebe 
nebo t sn  vedle sebe. Aby se rovnom rn  rozd lilo 
teplo, nem ly by se potraviny dotýkat. Univerzální  
plech zasu te vždy do úrovn  1, aby se zachytila 
odkapávající kondenzovaná voda.

Pozor!
Nebezpe í poškození nábytku
Pro úpravu sous-vide používejte pouze jednu nádržku 
na vodní náplň. Nepoužívejte žádnou další nádržku na 
vodní náplň,  protože jinak se na dně pečicího 
prostoru shromažďuje mnoho vody. Voda může 
z pečicího prostoru vytékat.
Příprava potravin z tabulky pro nastavení je stanovena 
pro rozsah nádržky na vodní náplň.
Obecně platí při plně naplněné nádržce na vodu 
podle teploty následující maximální doba úpravy:

Varování – Nebezpe í opa ení! 
Během úpravy se na vakuovacím sáčku shromažďuje 
horká voda. Vakuovací sáček opatrně nadzvedněte 
chňapkou tak, aby horká voda odtekla do 
univerzálního plechu nebo do nádoby. Následně 
opatrně odeberte chňapkou vakuový sáček. 
Po procesu úpravy nechejte pečicí prostor nejprve 
zchladit, poté otřete vodu na dně pečicího 
prostoru houbičkou.
Vakuovací sáček zvnějšku osušte, dejte do čisté nádoby 
a otevřete ho nůžkami. Veškeré upravované potraviny 
a obsaženou tekutinu dejte do nádoby. Z vývaru nebo 
marinády můžete připravit omáčku.

Maso: Krátce na několik sekund orestujte na velmi 
rozpálené pánvi. Pokrm tak získá pěknou krustu 
a obvyklé aroma, aniž by se převařil.
Důležité: před vložením masa do rozpáleného oleje ho 
lehce poklepejte pomocí utěrky, abyste zamezili stříkání 
oleje z pánve.

Zelenina: Krátce orestujte na pánvi, aby zůstalo 
zachované aroma. Přitom můžete bez problémů 
dochutit nebo smíchat s ostatními přísadami.

Ryby: Okořeňte a přelijte horkým máslem.
Prodlužte dobu restování, pokud potraviny pomocí 
úpravy sous-vide ještě nedosáhly požadované 
stupně úpravy.
Servírujte pokrmy na předehřátých talířích a pokud 
možno s horkou omáčkou nebo máslem, jelikož úprava 
sous-vide probíhá při relativně nízkých teplotách.

Teplota v °C
50 270
60 210

70 150
80 120
90 90

Teplota v °C Max. doba v min

Potraviny P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba
 

v min

Tip/

Maso
Telecí steaky, medium, silné 2 cm 60 80 Zavakuujte s máslem a rozmarýnem.

Hov zí steaky (špi ka, pe en  atd.), 
anglické, silné 2–3 cm

58 90

Hov zí steaky (špi ka, pe en  atd.), 
medium, silné 2–3 cm

62 80

Hov zí sví ková, vcelku, anglická, 
silná 3–4 cm

58 100

Hov zí sví ková, vcelku, medium, 
silná 3–4 cm

62 90

Vep ové medailonky (po 80 g) 63 75 Zavakuujte s máslem a erstvou bazal-
kou.

Jehn í h bet, bez kosti 58 50 Zavakuujte s trochou soli, máslem 
a tymiánem.
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Dr bež
Kachní prsa (po 350 g) 62 70 , na stran  

masa opep ete a osolte a zavakuujte 
s malým kouskem pomeran ové k ry.

Ku ecí prsa (po 250 g) 65 60 Zavakuujte s máslem, trochou soli 
a tymiánem.

Ryby
Treska (po 140 g) 58 25 Zavakuujte s máslem a trochou soli.

/kamená  (po 150 g) 58 30

Candát (po 140 g) 60 20

Zelenina
Kv ták (500 g) 85 40–50 Zavakuujte s trochou vody, máslem, solí 

a muškátem.
Žampiony, na tvrtky 
(500 g)

85 20–25 Zavakuujte s máslem, rozmarýnem, tro-
chou esneku a solí.

ekanka, rozp lená  
(4–6 ks)

85 40–45 Zavakuujte s pomeran ovou š ávou, 
cukrem, solí, máslem a tymiánem.

Zelený ch est, celý  
(600 g)

85 20–30 Z stane hezky zelený, když ho p ed 
zavakuováním blanšírujete.
Zavakuujte s máslem, solí, malým 
množstvím cukru a pep em.

Mrkev, na kole ka 0,5 cm 
(600 g)

90 70–80 Zavakuujte s pomeran ovou š ávou, 
kari a máslem.

Brambory, oloupané, na tvrtky (800 g)  95 35–45 Zavakuujte s máslem a solí.
Vhodné pro další zpracování, nap . na 
salát.

Cherry raj ata, celá nebo rozp lená 
(500 g)

58 25–35 Smíchejte ervená a žlutá cherry raj-
ata.

Zavakuujte s olivovým olejem, solí 
a cukrem. 

Dýn , na kosti ky 2 × 2 cm (600 g) 90 25–35 Doba pe ení se m že lišit podle druhu 
dýn .

Cuketa, na kole ka 1 cm (600 g) 85 25–30 Zavakuujte s olivovým olejem, solí 
a tymiánem.

Lusky cukrového hrášku, celé  
(500 g)

85 5–10 Zavakuujte s máslem a solí.

Dezerty
Ananas, na plátky 1,5 cm (400 g) 85 70–80 Zavakuujte s máslem, medem 

a vanilkou.
Jablka, oloupaná, na plátky 0,5 cm (2–
4 ks)

85 15–25 Zavakuujte s karamelovou omá kou.
Doba pe ení se m že lišit podle druhu 
jablek.

Banány, celé  
(2–4 ks)

65 20–25 Zavakuujte s máslem, medem 
a vanilkovým luskem.

Hrušky, oloupané, na   
(2–4 ks)

85 25–35 Osla te medem nebo cukrem.

Potraviny P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
 °C

Doba 

v min

Tip/
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Pomocí druhu ohřevu "Regenerační ohřev" se pokrmy 
šetrně ohřejí pomocí podpory páry. Chutnají a vypadají 
jako čerstvě připravené. Takto můžete rozpéct rovněž 
pečivo z předešlého dne.
Používejte pokud možno nízké široké a odolné 
nádoby. Studené nádoby prodlužují proces oh ívání.
Oh ívejte pokud možno pouze pokrmy stejného druhu 
a stejné velikosti. Pokud to není možné, ídí se doba 
podle pokrmu s nejdelší dobou 

Pokrm postavte v nádob  na rošt nebo ho 
položte p ímo na rošt v úrovni 2.
Během provozu neotvírejte dvířka trouby, jinak unikne 
velké množství páry.

V tabulce najdete optimální nastavení pro r zné 
pokrmy.  jsou orienta ní. Závisí 
na nádob , kvalit , teplot  a vlastnostech potravin. 
Jsou zde uvedená asová rozp tí. Nejprve nastavte 
kratší dobu a podle pot eby ji prodlužte.
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro vložení pokrmu 
do  U n kterých pokrm  
je nutné p edeh átí, v tom p ípad  je to uvedeno 
v tabulce.
Nepoužívané příslušenství vyjměte z trouby. Tak získáte 
optimální výsledek pečení a ušetříte energii.

Použitý druh oh evu:

 Regenerační ohřev

Kumquaty, p lené  
(12–16 ks)

 
+ univerzální plech

85 75–80 Omyjte horkou vodou, rozpulte 
a odstra te pecky.
Zavakuujte s máslem, vanilkovým lus-
kem, medem a meru kovou marmelá-
dou.

Vanilková omá ka (0,5 l)  
+ univerzální plech

80 15–25 Smíchejte 0,5 l mléka, 1 vejce, 
3 žloutky, 80 g cukru, d e  z jednoho 
vanilkového lusku a zavakuujte.

Potraviny P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota  
°C

Doba 

v min

Tip/

Pokrm P íslušenství/nádoba Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Doba 

v min

Zelenina, chlazená
1 kg 2 120-130 15-25
250 g 2 120-130 5-15

Pokrmy, chlazené
Pokrm na talí i, 1 porce 2 120-130 15-25
Polévka, , 400 ml 2 120-130 10-25
P ílohy, nap . t stoviny, knedlíky, brambory, 
rýže

2 120-130 8-25

Nákypy, nap . lasagne, zapékané brambory 2 120-140 10-25
Pizza, pe ená 2 170-180* 5-15

Pe ivo
2 150-160* 10-20

Paštiky (vol au vents) 2 180* 4-10

Pe ivo, zmrazené
Pizza, pe ená 2 170-180* 5-15

2 160-170* 10-20
*
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Udržování teploty
Díky programu "Udržování teploty" můžete připravené 
pokrmy udržovat teplé. Díky různým stupňům vlhkosti 
můžete zabránit tomu, aby již uvařené pokrmy vyschly. 
Pokrmy nezakrývejte.
Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvě hodiny. 
Mějte na paměti, že některé pokrmy se během 
udržování teploty vaří dále. Pokrmy nepřikrývejte.

R zné stupn  páry jsou vhodné k udržování teploty:

Stupe  1: Kusy pečeně a krátce opečené pokrmy
Stupe  2: Nákypy a přílohy
Stupe  3: Eintopfy a normální polévky

Zkušební pokrmy
Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, aby 
bylo usnadn no testování našich spot ebi .
Podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011.

Pe ení

Úrovně vkládání p i pe ení na dvou úrovních:
Univerzální plech: úroveň 3
Plech na pe ení: úroveň 1
Formy na roštu
První rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1

Úrovně vkládání p i pe ení na t ech úrovních:
Plech na pe ení:  5
Univerzální plech:  3
Plech na pe ení:  1

 
Zakrytý jablkový páj na jedné úrovni: Tmavé 
kulaté formy postavte úhlop í n  vedle sebe.
Zakrytý jablkový páj na dvou úrovních: Tmavé 
kulaté formy postavte úhlop í n  nad sebe.
Kolá e v dortových formách z bílého plechu: Pe te 
pomocí horního/dolního oh evu na jedné úrovni. 
Místo roštu použijte univerzální plech a postavte na 
n j dortovou formu.

Upozorn ní
Hodnoty nastavení platí pro vložení do 

.
i te se pokyny k p edeh átí v tabulkách. Hodnoty

nastavení platí bez rychl oh evu.
Nejd íve použijte k pe ení nižší z uvedených teplot.

Použité druhy oh evu:
 4D horký vzduch
 Horní/dolní oh ev
 Stupe

Stupn  intenzity páry jsou uvedené v tabulce jako ísla:
1 = nízký
2 = střední
3 = vysoký

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
°C

Intenzita 
páry

Doba 

v min.

Pe ení
St íkané pe ivo Plech na pe ení 3 140-150* - 25-40
St íkané pe ivo Plech na pe ení 3 140-150* - 25-40
St íkané pe ivo, 2 úrovn Univerzální plech 

+ plech na pe ení
3+1 140-150* - 30-40

St íkané pe ivo, 3 úrovn Plechy na pe ení 
+ univerzální plech

5+3+1 130-140* - 35-55

Plech na pe ení 3 160* - 20-30
Plech na pe ení 3 150* - 25-35

, 2 úrovn Univerzální plech 
+ plech na pe ení

3+1 150* - 25-35

, 3 úrovn Plechy na pe ení 
+ univerzální plech

5+3+1 140* - 35-45

 Ø 26 cm 2 160-170** - 25-35
 Ø 26 cm 2 160-170** - 25-35
 Ø 26 cm 2 150-160 1 10

- 20-25
, 2 úrovn Dortová forma Ø 26 cm 3+1 150-170** - 30-50

 Ø 20 cm 2 170-180 - 60-80
 Ø 20 cm 2 180-200 - 60-80

, 2 úrovn  Ø 20 cm 3+1 170-190 - 70-90
* 5 min , nepoužívejte funkci 
** , nepoužívejte funkci 
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Va ení v pá e
Zasu te univerzální plech pod parní nádobu 
s otvory, velikost XL, pokud je tak uvedeno 
v tabulce. Odkapávající tekutina se zachytí.

Úrovně vkládání p i va ení v pá e na jedné úrovni 
(použijte maximáln  2,5 kg):

Parní nádoba s otvory, velikost XL:  3

Úrovně vkládání p i va ení v pá e na dvou 
úrovních (použijte maximáln  1,8 kg na každé 
úrovni):

Parní nádoba s otvory, velikost XL:  5
Parní nádoba s otvory, velikost XL:  3

Použitý druh oh evu:
 Va ení v pá e

Grilování
Dodatečně vložte univerzální plech. Bude se do něj 
zachycovat odkapávající tekutina a pečicí prostor zůstane 
čistší.

Použitý druh oh evu:

 Velkoplošný gril

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Teplota 
°C

v min.

Va ení v pá e
, mražený, dv  nádoby 2 parní nádoby XL + univerzální plech 5+3+1 100 **

Brokolice, erstvá, 300 g Parní nádoba XL 3 100* 7-8***
Brokolice, erstvá, jedna nádoba Parní nádoba XL 3 100* 7-8***
*
** kontrola je ukon ena p i dosažení teploty 85 °C na nejchladn jším míst  (viz IEC 60350-1)
*** srovnatelného stupn  dušení mezi referen ním vzorkem a hlavním vzorkem je dosaženo, pokud je referen ní vzorek

dušen 5 minut (vyrobeno podle popisu v IEC 60350-1)

Pokrm P íslušenství Druh 
oh evu

Stu
 grilo

Doba

v min

Grilování
 * 5 3 4-6

Hov zí burger, 12 ks** 4 3 25-30
*
** po 2/3 celkové doby obra te
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   Řiďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.

Spotřebič pod pracovní deskou obrázek 2
Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnu odvětrávací 
výřez. Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Je-li spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodrženy 
následující minimální rozměry (připadně včetně nosné 
konstrukce):

  
 

Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skříňce obrázek 3
Pro odvětrávání spotřebiče-musí být v mezidnech-větrací výřez. 
Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušnýh prvků 
další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.
Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez 
problémů vyjímat příslušenství.

Vestavba do rohu obrázek 4
Aby bylo možné otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě 
do rohu dodržet rozměry C. Rozměr D závisí na tloušťce přední 
hrany nábytku pod madlem.

Připojení spotřebiče
Spotřebič odpovídá stupni ochrany 1 a smí být připojen jen 
kabelem s ochraným vodičem.
Jištění musí být provedené podle výkonu uvedeného na typovém 
štítku a místních předpisů.
Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od 
sítě.
Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který 
je součástí dodávky. Zapojte přívodní kabel na zadní straně 
spotřebiče (zacvaknout!).
Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu. 
V případě výměny smí být použit pouze originální kabel, který lze 
obdržet u zákaznického servisu.
Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

  kontaktem
Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované 
elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.
Pokud zástrčka po vestavbě již není přístupná, musí být do 
pevné elektrické instalace předem umístěn jistič s fázemi podle 
předpisů pro výstavbu. 

 kontaktem
Spotřebič smí připojovat pouze koncesovaný odborník.

   Neprovádějte vestavbu spotřebiče za dekorační nebo 
nábytkové dveře. Vzniká nebezpečí přehřátí. 

   
 

A

B

Spotřebič lze připojit také pomocí přiložené zástrčky s ochranným 
kontaktem. Zástrčka musí být přístupná i po dokončení vestavby. 
Pokud zástrčka po vestavbě již není přístupná, musí být do pevné 
elektrické instalace předem umístěn jistič s fázemi podle předpisů 
pro výstavbu. 



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



Parná rúra
http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk
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8
Starostlivo si pre ítajte tento návod. Len 
potom môžete váš spotrebi  obsluhova  
bezpe ne a správne. Návod na použitie 
a montážny návod si odložte na neskoršie 
alebo pre alších majite ov spotrebi a.
Tento spotrebi  je ur ený len na zabudovanie. 
Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.
Po vybalení spotrebi  preskúšajte. Ak sa 
spotrebi  pri preprave poškodil, nepripájajte 
ho.
Spotrebi  môže pripoji  len dborník

. Pri škodách 
spôsobených nesprávnym pripojením 
zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebi  je ur ený len na súkromné 
používanie v domácnosti a v domácom 
prostredí. Spotrebi  používajte len na prípravu 
jedál a nápojov. Spotrebi  nenechávajte 
po as prevádzky bez dozoru. Spotrebi  
používajte iba v uzavretých priestoroch.
Tento spotrebi  je ur ený na použitie do 
maximálnej nadmorskej výšky 2000 m.
Tento spotrebi  môžu používa  deti staršie ako 
8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými alebo mentálnymi schopnos ami 
alebo osoby s nedostato nými skúsenos ami 
a/alebo vedomos ami iba vtedy, ak sú pod 
dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich 
bezpe nos  alebo ak ou boli pou ené 
o bezpe nej obsluhe spotrebi a a porozumeli
nebezpe enstvám vyplývajúcim z tohto 
používania.
Deti sa so spotrebi om nesmú hra . istenie 
a užívate skú údržbu nesmú vykonáva  deti, 
iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod 
dozorom.
Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiava  
v bezpe nej vzdialenosti od spotrebi a 
a prívodného kábla.
Príslušenstvo vždy správne zasu te do 
priestoru na pečenie. 

 "Príslušenstvo" na strane 12

Iné informácie k produktom, príslušenstvu, náhradným  
dielom a servisu nájdete na internetových stránkach: 
http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk
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(Dôležité bezpe nostné 
pokyny

Všeobecn

Varovanie – Nebezpe enstvo požiaru! 
Hor avé predmety uskladnené v priestore
na  sa môžu vznieti . Nikdy
neusklad ujte hor avé predmety 
v priestore na pečenie. Ak sa v spotrebi i 
vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho 
dvierka. Spotrebi vypnite a vytiahnite 
sie ovú zástr ku alebo vypnite poistku 
v poistkovej skrini.

Nebezpe enstvo požiaru! Vo né zvyšky jedál, tuk a š ava z pe enia sa
môžu vznieti . Pred spustením prevádzky 
odstrá te z priestoru na pe enia, 
z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé 
ne istoty.

Nebezpe enstvo požiaru! Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie
vzduchu. Papier na pe enie sa nesmie 

 ohrevného telesa, kvôli vznieteniu. 
Pri predhrievaní nikdy nepokladajte 

 na príslušenstvo.
vždy za ažte riadom alebo 

. Len potrebné plochy vyložte 
pe iacim papierom. 
nesmie nikdy presahova  nad prílušenstvo.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Spotrebi  sa ve mi rozohreje. Nikdy sa
nedotýkajte horúcich vnútorných plôch
priestoru na pečenie alebo horúcich
komponentov. Vždy nechajte spotrebi
vychladnú . Deti udržiavajte v bezpe nej
vzdialenosti.

N Príslušenstvo alebo riad sa ve mi 
Vždy, ke  vyberáte horúce príslušenstvo 
alebo riad z priestoru na pečenie, 
používajte ch apku na hrniec.

Nebezpe enstvo popálenia! Alkoholové výpary sa môžu v horúcom
priestore na pečenie vznieti . Nikdy 
nepripravujte jedlá s ve kým množstvom 
nápoja s vysokým percentom alkoholu. 
Používajte len malá množstvá nápojov 
s vysokým percentom alkoholu. Dvierka 
spotrebi a opatrne otvorte.

Varovanie – Nebezpe enstvo oparenia! 
Prístupné asti sa po as prevádzky

. Nikdy sa nedotýkajte horúcich
astí. Deti udržiavajte v bezpe nej

vzdialenosti.
Nebezpe enstvo oparenia! Pri otvorení dvierok spotrebi a môže unika

ve mi horúca para. Para nie vždy  
vidite ná v závislosti od teploty. Pri otvoren  
nestojte blízko spotrebi a. Dvierka 
spotrebi a opatrne otvorte. Deti udržiavajte 
v bezpe nej vzdialenosti.

N V horúcom priestore na pečenie sa môže
z vody vytvára  horúca vodná para.
Nikdy nedávajte vodu do horúceho

 na pečenie

Varovanie – Nebezpe enstvo poranenia! 
Poškriabané sklo na dvierkach spotrebi a
môže prasknú . Nepoužívajte škrabku na
sklo, ostré alebo abrazívne istiace
prostriedky.

ebezpe enstvo poranenia! Závesy dvierok spotrebi a sa pri otváraní
a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrie . 
Nesiahajte do priestoru závesov.

Varovanie – Nebezpe enstvo zásahu 
elektrickým prúdom! 

Neodborné opravy sú nebezpe né. Opravu
a výmenu poškodených elektrických vedení
smie vykona  len technik zákazníckeho
servisu vyškolený našou spolo nos ou. Ak
je spotrebi  pokazený, vytiahnite elektrickú
zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej
skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Nebezpe enstvo zásahu elektrickým prúdom! Na horúcich astiach spotrebi a sa môže
káblová izolácia od elektrických spotrebi ov 
roztavi . Nikdy nenechajte pripájací kábel 
spotrebi a v kontakte s horúcimi as ami 
spotrebi a.

NeV  vlhkos  
elektrickým prúdom. Nepoužívajte 
vysokotlakový isti  alebo parný isti .

Nebezpe enstvo zásahu elektrickým prúdom!Poškodený spotrebi  môže spôsobi  
 elektrickým prúdom. Poškodený 

spotrebi  nikdy nezapínajte. Vytiahnite 
sie ovú zástr ku alebo vypnite poistku 
v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky 
servis.
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Varovanie – 
V ovládacom paneli alebo v ovládacích 
prvkoch sú vložené permanentné magnety. 
Magnety môžu ovplyv ova  elektronické 
implantáty, napr. kardiostimulátor alebo 
inzulínové pumpy.  s elektronickými 
implantátmi dodržiava vzdialenos  od 
ovládacieho panela minimálne 10 cm.

Para

Varovanie – Nebezpe enstvo oparenia! 
Voda v nádržke na vodu sa môže po as
alšej prevádzky spotrebi a ve mi zohria .

Nádržku na vodu vyprázdnite po každej
prevádzke spotrebi a s parou.

NV priestore na pečenie vzniká horúca para.
Po as prevádzky spotrebi a s parou 
nesiahajte do priestoru na pečenie.

! Pri vyberaní príslušenstva sa môže vylia
horúca tekutina. Horúce príslušenstvo 
vyberajte opatrne vždy len ch apkou.

Varovanie – Nebezpe enstvo poranenia 
a požiaru! 
Hor avé tekutiny sa môžu v horúcom 
priestore na pečenie zapáli  (vznietenie). Do 
nádržky na vodu nelejte hor avé tekutiny 
(napr. alkoholické nápoje). Do nádržky na 
vodu dávajte výlu ne vodu alebo nami 
odporú aný odváp ovací roztok.

Teplotná sonda

Varovanie – Nebezpe enstvo zásahu 
elektrickým prúdom! 
Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže 
poškodi  izolácia. Používajte len teplotnú 
sondu ur enú pre tento spotrebi .

]Prí iny poškodenia
Všeobecn

Pozor!
Príslušenstvo, fólia, papier na pe enie alebo riad na
dne priestoru na pečenie: Na dno priestoru na 
pečenie nepokladajte žiadne príslušenstvo. Dno
priestoru na pečenie nevykladajte fóliou
alebo papierom na pe enie. Nepokladajte 
žiadny riad na dno priestoru na pečenie, ak je 
nastavená teplota vyššia ako 50°C. Vzniká 
akumulácia tepla. asy pe enia a vyprážania sa už 
viac nezhodujú a lt sa poškodí.
Alobal: Alobal v  priestore na pečenie sa nesmie
dosta do kontaktu so sklom dvierok. Na skle
dvierok môžu vzniknú  trvalé farbenia.
Voda v horúcom priestore na pečenie: Nikdy nelejte
vodu do horúceho priestor  na pečenie. Vzniká
vodná para. Zmenou tepl t sa môže poškodi
smalt.

Vlhkos  v priestore na pečenie: 
môže vies  ku korózii. Po

použití nechajte priestor na pečenie vyschnú .
V zatvorenom priestore na pečenie neuchovávajte
dlhší as žiadne vlhké potraviny. V priestore na 
pečenie neuchovávajte potraviny.
Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Po
prevádzke s vysokou teplotou nechajte 
priestor na pečenie vychladnú  zatvorený. Do 
dvierok spotrebi a ni nepriv r te. Aj ke  sú 
dvierka len pootvorené, susediaci nábytok sa 
môže asom poškodi . Po prevádzke s vysokou 
vlhkos ou nechajte priestor na pečenie vyschnú  
otvorený.
Ovocná š ava: P e i štavnatých

  ve kým
množstvom ovocia. Ovocná š ava, ktorá preteká 
z plechu na pe enie spôsobí f aky, ktoré už nie je 
možné odstráni . Ak je to možné, použite 
univerzálny
Silno zne istené tesnenie: Ak je tesnenie silno
zne istené, dvierka spotrebi a sa pri prevádzke už
správne nezatvárajú. Susedné elá kuchynskej linky
sa môžu poškodi . Tesnenia udržiavajte vždy isté.
Dvierka spotrebi a ako sediaca alebo odkladacia
plošina: Nikdy na dvierka spotrebi a ni
nepokladajte, nekla te alebo na ne ni  nevešajte.
Na dvierka spotrebi a neodkladajte riad alebo
príslušenstvo.
Vložte príslušenstvo: Pod a druhu spotrebi a môže
príslušenstvo pri zatvorení dvierok spotrebi a
poškriaba  sklo na týchto dvierkach. Príslušenstvo
vždy zasu te do priestoru na pečenie až nadoraz.
Preprava spotrebi a: Spotrebi  nenoste alebo
nedržte za rú ku dvierok. Rú ka dvierok neunesie
váhu spotrebi a a môže sa zlomi .
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Para

Pozor!
Formy na pe enie: Riad musí by  odolný vo i
vysokým teplotám a pare. Silikónové formy na 
pe enie nie sú vhodné pre kombinovanú prevádzku 
s parou.
Riad s hrdzou: Nepoužívajte riad s hrdzou. Aj
najmenšie škvrny môžu spôsobi  koróziu 
v priestore na pečenie.
Odkvapkávajúce tekutiny: Pri varení v pare vo varnej
nádobe s otvormi pod u zasu te vždy plech na 
pe enie, univerzálny plech alebo varnú nádobu bez 
otvorov. Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.
Horúca voda v nádržke na vodu: Horúca voda môže
poškodi  erpadlo. Do nádržky na vodu dávajte 
výlu ne studenú vodu.
Poškodenie smaltu: Ke  je voda na dne 
priestoru na pečenie  nespúš ajte prevádzku. 
Pred spustením prevádzky utrite vodu zo dna 
priestoru na pečenie spotrebi a.
Roztok na odstránenie vodného kame a: roztok na
odstránenie vodného kame a nenanášajte na 
ovládací panel alebo iné povrchy spotrebi a. 
Povrchy sa poškodia. Ak však k tomu dôjde, 
odváp ovací roztok okamžite odstrá te vodou.

istenie nádržky na vodu: Nádržku na vodu
neumývajte v umýva ke riadu. Iná  sa nádržka na 
vodu poškodí. Nádržku na vodu vy istite mäkkou 
handri kou a bežným umývacím prostriedkom.

7Ochrana životného 
prostredia

Váš nový spotrebi  je mimoriadne energeticky ú inný. 
Nájdete tu tipy, ako s vaším spotrebi om ušetri  ešte 
viac energie a ako ho zlikvidova  s oh adom na životné 
prostredie.

Úspora energie

Spotrebi  zahrejte len vtedy, ke  je to uvedené 
v recepte alebo v tabu kách návodu na používanie.
mrazené potraviny  predtým, ako

ich vložíte do priestoru na pečenie, rozmraziť.

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

Odstrá te nepotrebné príslušenstvo z priestoru na 
pečenie.
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Dvierka spotrebi a otvárajte po as prevádzky pod a
možnosti o j .

Ak pe iete viac kolá ov, najvhodnejšie je piec  ich
jeden po druhom. Priestor na pečenie je ešte teplý. 
V aka tomu sa skráti  pe enia druhého 
kolá a. Do priestoru na pečenie môžete vsunú  aj 
2 formy ved a seba.

Pri dlhš  pe enia môžete spotrebi  vypnú
10 minút pred koncom pe enia a na dope enie
využi  zvyškové teplo.

Ekologick  likvid
Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného 
prostredia.

Tento spotrebi  je v súlade s európskou 
Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa 
elektrických a elektronických spotrebi ov 
(elektrický a elektronický odpad – WEEE).
Smernica stanovuje platný rámec pre spätný 
odber a recykláciu starých spotrebi ov, platný 
v EÚ.
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* oznámenie sa
so spotrebi om

V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie 
prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami 
vášho spotrebi a.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebi a sú 
v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

Ovládací panel
Na ovládacom paneli nastavte pomocou tla idiel 
a oto ného voli a rôzne funkcie vášho 
spotrebi a. Displej vám zobrazuje aktuálne 
nastaveni .

Ovládacie prvky
Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôsobené rôznym 
funkciám vášho spotrebi a. Váš spotrebi  tak môžete 
jednoducho a priamo nastavi .

Tla idlá
Tu vidíte stru ne vysvetlený význam rôznych tla idiel.

Oto ný voli
Oto ným voli om zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sú 
zobrazené na displeji.
Vo vä šine zoznamov výberu, napr. druhy ohrevu, 
za ína po poslednej položke opä  prvá. Pri teplote 
musíte napríklad po dosiahnutí minimálnej alebo 
maximálnej hodnoty oto ný voli  oto i  naspä .

( Tla idlá 
Tla idlá v avo a vpravo od oto ného voli a majú 
tlakový bod. Tla idlo aktivujte stla ením.

0 Oto ný voli  
Oto ný voli  môžete otá a  do ava alebo doprava.

8 Dotykový displej 
Na dotykovom displeji uvidíte aktuálne hodnoty 
nastavenia, možnosti výberu alebo texty 
upozornení. Ke  chcete vykona  nastavenie, 
stla te príslušné textové pole. V závislosti od 
výberu sa textové polia .

Tla idlá Význam
on/off Zapnutie a vypnutie spotrebi a
hlavná 
ponuka

Menu Otvori  menu druhov prevádzky

/ Informácia
Detská poistka

Zobrazi  pokyny
Aktivovanie a deaktivovanie det-
skej poistky

asové funkcie Otvorenie menu asových funkcií
Rýchly ohrev Zapnutie a vypnutie rýchleho 

ohrevu
Otvorenie krytu Nádržku na vodu napl te alebo 

vyprázdnite  "Napl te nádržku 
na vodu" na strane 20

štart/stop Pr vádzku spusti , zastavi  
alebo preruši
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Displej
Displej je štruktúrovaný tak, aby ste údaje mohli 
pre íta  jedným poh adom.
Hodnota, ktorú môžete práve nastavi , je zvýraznená. 
Zobrazuje sa bielym písmom a podklad je tmavý.

sa nachádza hore na displeji. Tam sa 
zobrazí as a nastavené asové funkcie.

Na základe  uvidíte, ako aleko je napr. 
rozohrievanie rúry na pe enie alebo ako plynie doba 
trvania.   pod zvýraznenou hodnotou sa plní 
z ava doprava pod a prebiehajúcej prevádzky.

asový priebeh
Ke  spotrebi  spustíte bez doby úpravy, vpravo 
hore v riadku zobrazenia stavu môžete vidie , ako 
dlho už prebieha prevádzka.
Ke  ste nastavili dobu úpravy a potom  
vymazan , asový priebeh prevezme as ukončenia, 
ktorý už uplynul a odpo ítava alej od toho asu. 
Tak môžete kontrolova , ako dlho už prevádzka beží.

Kontrola teploty
 teploty    alebo 

zvyškové teplo v priestore na pečenie.

Upozornenie: V dôsledku tepelnej zotrva nosti sa 
môže zobrazená teplota líši  
od skuto nej teploty. Po as rozohrievania môžete 
tla idlom  zobrazi  aktuálnu teplotu 

Menu je rozdelené na rôzne druhy . Máte 
tak umožnený rýchly prístup k požadovanej funkcii.
Pod a typu spotrebi a je k dispozícii rozli ný po et 
druhov . V  vpravo hore 
vidíte, z ko kých stránok pozostáva menu druhov 

. Ak je v riadku zobrazenia stavu 1/2, 
potom ste na prvej z dvoch stránok.

Druhy ohrevu
Aby ste našli správny druh ohrevu pre v š , tu 
vám vysvetlíme rozdiely a oblasti použitia.

Pri ve mi vysokých teplotách spotrebi   po dlhšom ase 
teplotu mierne zníži.

Kontrola Kontrola  zobrazuje nárast teploty
v priestore . Pokia  sú všetky pruhy 
vyplnené, optimálny asový okamih na vloženie 

 je dosiahnutý.
Pri stup och grilovania a istenia sa pruhy 
nezobrazia.

Zobrazenie zvy-
škového tepla

Ke  je spotrebi  vypnutý, pruhy kontroly teploty 
ukazujú zvyškové teplo v priestore . 
Ke  teplota klesne asi na 60 °C, ukazovate  
zvyškového tepla zhasne.

Druh  Použitie
Druhy ohrevu Na prípravu vášho je 

k dispozícii množstvo presne pri-
spôsobených druhov ohrevu.

Varenie v pare  "Para" 
na strane 18

Na prípravu vášho  sú 
k dispozícii presne prispôsobené 
druhy parného ohrevu.

  " " Tu nájdete množstvo 
s naprogramovanými vhodnými 
hodnotami nastavenia.

Odstránenie vodného kame a 
 " " 

na strane 32

Odstránia sa tým  
z odparova a.

Sušenie  "Para" na strane 18 Použite po každej prevádzke 
s parou.

  
"Základné nastavenie" na 
strane 24

Základné nastavenia vášho spot-
rebi a si môžete individuálne pri-
spôsobi .

Home Connect  "Home 
Connect" na strane 25

Pomocou tejto funkcie je možné 
vašu rúru na pe enie spoji  
s mobilným zariadením.

Druhy ohrevu Teplota Použitie
4D horúci vzduch * 30-250 °C Na pe enie na jednej a viacerých úrovniach.

Ventilátor rovnomerne rozhá a teplo prstencového rozohrievacieho telesa na zadnej 
stene v priestore .

Horný/dolný ohrev * 30-250 °C Pre tradi né pe enie a vyprážanie na jednej úrovni. Zvláš  vhodné na kolá e so š av-
natým obložením.
Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.

Horúci vzduch eco 30-250 °C Pre varenie vybraných pokrmov na jednej úrovni bez predhr ev . Ventilátor 
rovnomerne rozhá a teplo prstencového vyhrievacieho telesa na zadnej stene 
v priestore .

Horný/dolný ohrev eco 30-250 °C Pre  vybraných pokrmov. Teplo 
prichádza zhora a zdola.

Gril s cirkuláciou 
vzduchu *

30-250 °C Na pe enie hydiny a celých rýb a vä ších kusov mäsa.
Ohrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci 
vzduch okolo .
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Navrhované hodnoty
Ku každému druhu ohrevu uvádza spotrebi  
navrhovanú teplotu alebo stupe . Môžete ich prevzia  
alebo zmeni  v príslušnom rozsahu.

Para
Aby ste našli správny druh parného ohrevu pre v š 

, v ysvetlíme rozdiely a oblasti použitia.

alšie informácie
Vä šinou vám váš spotrebi  poskytne upozornenia  
alšie informácie o aktuálnej akcii. Stla te tla idlo . 

Upozornenie sa zobrazí na nieko ko sekúnd.

Niektoré upozornenia sa objavia automaticky, napr. na 
potvrdenie alebo ako výzva alebo varovanie.

Stupne grilovania: 
1 = mierny 
2 = stredný  
3 = silný

Na grilovanie plochých kúskov, ako steaky, párky alebo  na 
zapekanie. Rozohreje sa celá plocha ohrevného telesa grilu.

Stupne grilovania: 
1 = mierny 
2 = stredný 
3 = silný

Na grilovanie malých množstiev, ako steaky, párky alebo  na 
zapekanie. Rozohreje sa stredná as  pod ohrevným telesom grilu.

Stupe  30-250 °C Na prípravu pizzy a , ktoré vyžadujú ve ké množstvo tepla zdola.
Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na zadnej stene.

Mierny ohrev 70 120 °C Na šetrné a pomalé pe enie ope ených, jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe.
Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora a zdola.

Dolný ohrev 30-250 °C Na prípravu vo vodnom kúpeli a na dope enie.
Teplo prichádza zdola.

Funkcia coolStart 30 250 °C Na rýchlu prípravu zmrazených jedál na úrovni 3. Teplota sa riadi pod a údajov 
výrobcu. Používajte najvyššiu teplotu, ktorá je uvedená na obale.  trvania 
je , ako je uvedené alebo kratš . Predhrievanie nemá zmysel.

Udržiavanie teploty * 60-100 °C Na udržiavanie teploty pripravených .

Predhriatie riadu 30-70 °C Na zohrievanie riadu.

*  pary je pri tomto druhu ohrevu možné (prevádzka len s naplnenou nádržkou na vodu)

Druh ohrevu Teplota Použitie
Varenie v pare 30-100 °C Na zeleninu, ryby, prílohy, na odš avovanie ovocia a blanšírovanie

  80-180 °C Na šetrné zohrievanie  a na zapekanie pe iva. 
V aka privádzanej pare sa jedlá nevysušia.

Kysnutie cesta  30-50 °C Na kysnutie cesta s droždím a kváskom a na vyzrievanie jogurtu.
Cesto vykysne rýchlejšie ako pri izbovej teplote. Povrch cesta nevyschne.

30-60 °C Na zeleninu, mäso, ryby a ovocie
Vlhkom sa teplo šetrne prenáša na jedlá. Jedlá nevyschnú a nezdeformujú sa

Sous-vide 50 95 °C Varenie „pod vákuom“ pri nízkych teplotách 50–95 °C a 100 % pare: na 
mäso, ryby, zeleninu a dezerty.

 sa  vzduchotesne zatvoria do 
špeciálneho varného vrecka, ktoré je odolné vo i vysokým teplotám. V aka 
ochrannému obalu sa zachovajú výživné a aromatické látky.
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Funkcie priestoru
Niektoré funkcie v priestore na pečenie u ah ujú 
prevádzku vášho spotrebi a. Priestor na pečenie má 
napríklad ve koplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor 
chráni spotrebi  pred prehriatím.

 dvier  spotrebi a
Ke  otvoríte dvierka po as prebiehajúcej prevádzky 
spotrebi a, prevádzka sa zastaví. Po zatvorení dvierok 
prevádzka pokra uje.

Osvetlenie priestoru 
Ke  otvoríte dvierka spotrebi a, osvetlenie priestoru 
na pečenie sa zapne. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie 
ako 15 minút, osvetlenie rúry sa znova 
vypne.
Pri vä šine druhov prevádzky sa osvetlenie 
priestoru na pečenie zapne hne  po spustení 
prevádzky. Po skon ení prevádzky sa vypne.
Upozornenie: V základných nastaveniach môžete 
ur i , že sa osvetlenie priestoru na pečenie pri 
prevádzke nezapne. 

Chladiaci ventilátor
V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. 
Teplý vzduch uniká cez dvierka.

Pozor!
Nezakrývajte vetracie otvory.  sa rúra na pe enie 
prehreje.

Aby po prevádzke priestor na pečenie rýchlejšie 
vychladol, chladiaci ventilátor istý as dobieha.

Upozornenie: as dobehu chladiaceho ventilátora 
môžete zmeni  v základných nastaveniach. 

 "Základné nastavenie" na strane 24

Nádržka na vodu
Spotrebi  je vybavený nádržkou na vodu. Nádržka na 
vodu sa nachádza za krytom. Pred prevádzkou s parou 
nalejte vždy vodu do nádržky na vodu.  "Para" 
na strane 18

_Príslušenstvo
Sú as ou vášho spotrebi a je rôzne príslušenstvo. Tu 
nájdete preh ad o dodanom príslušenstve a jeho 
správnom používaní.

Dodané príslušenstvo
Spotrebi  je vybavený nasledovným príslušenstvom

Používajte len originálne príslušenstvo. Je špeciálne 
prispôsobené vášmu spotrebi u.
Príslušenstvo si môžete dokúpi  v zákazníckom 
servise, v špecializovaných predajniach

Upozornenie: Ke  sa príslušenstvo roz hr , môže 
sa zdeformova . Nemá to žiadn  vplyv na funkciu. Ke  
znova vychladne, deformácia zmizne.

Upozornenie: Nádoby na varenie v pare môžete 
používa  neobmedzene so všetkými druhmi ohrevu 
s parou. Ke  nastavíte iný druh ohrevu s vysokými 
teplotami, vyberte nádobu na varenie v pare  

( Veko nádržky
0 Otvor na plnenie
8 Držadlo na vyberanie a zasúvanie nádržky na 

vodu

Rošt 
Na riad, na formy na kolá e a nákypy.
Na pe ené mäso, grilované a hlboko 
zmrazené 

Plech na pe enie 
Na kolá e na plechu a drobné pe ivo.

Univerzálny plech 
Na prípravu š avnatých kolá ov, 
pe iva, hlboko zmrazených  
a ve kých kusov mäsa.
Pri grilovaní priamo na rošte sa môže 
používa  aj ako záchytná nádoba na tuk. 
Pri prevádzke s parou sa môže používa  
aj ako záchytná nádoba na kvapkajúcu 
vodu.

, ve kos  S 
Na varenie zeleniny, na odš avovanie 
bobú  a rozmrazovanie.

, 
ve kos  S 
Na prípravu ryže, strukovín a obilnín.

, ve kos  XL 
Na varenie ve kých množstiev.

Teplotná sonda 
Umož uje pe enie pri presnej teplote.

 použitia nájdete v príslušnej 
kapitole.  "Teplotná sonda" na 
strane 28
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z priestoru na pečenie. Vysoké teploty vedú 
k trvalému sfarbeniu a deformáciám nádob na 
varenie v pare.

 príslušenstva
Priestor na pečenie má 5 úrovní vkladania. Úrovne 
vkladania sa po ítajú zdola nahor.
Na niektorých typoch spotrebi ov je 
v priestore na pečenie najvyššia úroven  vkladania 
ozna ená symbolom 

V úrovni vkladania 4 a 5 zasu te príslušenstvo vždy 
medzi obidve vodiace ty e danej úrovne vkladania.
Príslušenstvo sa môže vytiahnu  približne do polovice 
bez toho, aby sa prevrátilo. Pomocou teleskopických 
výsuvoch vo výške 1, 2 alebo 3 môžete príslušenstvo 
vytiahnu  viac dopredu.
Dbajte na to, aby príslušenstvo za príložkou  
sedelo na teleskopickom výsuve.

Príklad na obrázku: univerzálny plech

Teleskopické výsuvy sa zaistia, ke  sú celkom 
vytiahnuté. Príslušenstvo sa tak dá ahko položi . 
Teleskopické výsuvy odblokujete tak, že ich slabým 
tlakom posuniete naspä  do priestoru na pečenie.

Upozornenia
Dávajte pozor, aby ste príslušenstvo vždy správne
zasunuli do priestoru na pečenie.
Príslušenstvo zasu te vždy úplne do 
priestoru na pečenie tak, aby sa nedotýkalo dvierok 
spotrebi a.

Zais ovacia funkcia
Príslušenstvo sa môže vytiahnu  približne až do 
polovice, kým sa nezaistí. Zais ovacia funkcia zabra uje 
prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Príslušenstvo 
sa musí správne zasunú  do priestoru na pečenie, aby 
fungovala ochrana proti prevráteniu.
Pri zasúvaní roštu dbajte na to, aby západka bola 
vzadu a smerovala dol . Otvorená strana musí 
smerova  k dvierkam spotrebi a a zakrivenie ol  .

Dbajte na to, aby pri zasúvaní plechov do priestoru na  
pečenie bola západka vždy vzadu 
a smerovala dol . Zošikmenie príslušenstva  musí 
smerova  dopredu k dvierkam spotrebi a.

Príklad na obrázku: univerzálny plech

Kombinovanie príslušenstva
Rošt môžete zasunú  spolo ne s univerzálnym 
plechom, aby sa zachytila kvapkajúca tekutina.
Pri vkladaní roštu dbajte na to, aby obidve 

  boli na zadnom okraji. Pri zasúvaní 
univerzálneho plechu je rošt nad hornou vodiacou 
ty ou danej úrovne vkladania.
Príklad na obrázku: univerzálny plech

Malé nádoby na varenie v pare sa môžu vloži  do 
priestoru na pečenie len s roštom.
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Zvláštne príslušenstvo
Osobitné príslušenstvo si môžete kúpi  v zákazníckom 
servise alebo v špecializovaných predajniach. 
Rozsiahlu ponuku  váš spotrebi  nájdete 
v našich prospektoch alebo na internete.
Dostupnos  a možnos  on-line objednávky je v rôznych 
krajinách rozdielna. Prosím, nahliadnite do vašich 
predajných p .

Upozornenie: Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí 
ku každému spotrebi u. Uve te pri kúpe vždy presné 
ozna enie  spotrebi a E-Nr.)   "Zákaznícky 
servis" na strane 38

Zvláštne príslušenstvo
Rošt
Na riad, formy na kolá e a nákypy  pe ené mäso a grilované 
kúsky.
Univerzálny plech
Na prípravu š avnatých kolá ov, pe iva, hlboko zmrazených 

a ve kých kusov mäsa.
Pri grilovaní priamo na rošte možno plech používa  aj ako záchytnú 
nádobu na tuk.
Plech na pe enie
Na kolá e na plechu a drobné pe ivo.
Vkladací rošt
Na mäso, hydinu a ryby.
Na vloženie do univerzálneho plecha na zachytávanie kvapkajúceho 
tuku a š avy z mäsa.
Univerzálny plech s nepri navým povrchom
Na prípravu š avnatých kolá ov, pe iva, hlboko zmrazených 

 a ve kých kusov mäsa.
Pe ivo a mäso sa dajú ahšie uvo ni  z univerzálneho plecha.
Plech na pe enie s nepri navým povrchom
Na kolá e na plechu a drobné pe ivo.
Pe ivo sa ahšie uvo ní z plechu .

 ss vkladacím roštom
Na prípravu ve kých množstiev

Plech na pizzu
Na pizzu a ve ké okrúhle kolá e.
Grilovací plech
Na grilovanie namiesto roštu alebo ako ochrana 

   len 
 

Kame  na pe enie
Na prípravu domáceho chleba, žemlí a pizzy, ktoré majú pri pe ení 
získa  
Kame  na pe enie sa vždy musí predhria  na odporú anú teplotu.
Sklenen  
Na prípravu dusených  a nákypov.
Zvláš  vhodný na druh  „ “.
Sklenená mis
Na prípravu ve kých kusov mäsa, š avnatých kolá ov a nákypov.

, ve kos  XL
Na varenie v pare ve kých množstiev .

, ve kos  S
Na varenie zeleniny v pare, na odš avovanie bobú  a rozmrazovanie.

, ve kos  S
Na varenie ryže, strukovín a obilnín.

Porcelánová nádoba, , ve kos  S
Na varenie v pare a servírovanie mäsa, rýb a zeleniny.

Porcelánová nádoba, , ve kos  L
Na varenie v pare a servírovanie mäsa, rýb a zeleniny.

Výsuvný systém, 
 v   môžete príslušenstvo vytiah-

nu  alej bez toho, že by sa preklopilo.
Výsuvný systém, 

 vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo 
vytiahnu  alej bez toho, že by sa preklopilo.
Dekora né lišty
Na zakrytie dna zásuvky nábytku a základnej dosky .
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Predprvýmpoužitím

K Pred prvým použitím
Pred prvým použitím svojho nového spotrebiča musíte 
vykonať určité opatrenia. Vyčistite priestor na pečenie 
a príslušenstvo.

Pred prvým uvedením do prevádzky
Pred prvým uvedením do prevádzky sa informujte 
u svojho dodávate'a vody o tvrdosti vašej vody
z vodovodu.
Aby ste zo svojho spotrebiča odstraňovali vodný kameň 
v správnych intervaloch, musíte správne nastaviť rozsah 
tvrdosti vody.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča použitím nevhodných tekutín. 
Nepoužívajte destilovanú vodu, silne chlórovanú vodu 
z vodovodu (> 40 mg/l) alebo iné tekutiny. Používajte 
výlučne čerstvú, studenú vodu z vodovodu, zmäkčenú 
vodu alebo neperlivú minerálnu vodu.

Upozornenia
Ak má vaša voda vysoký obsah vápnika,
odporú ame vám používa  zmäk enú vodu.
Ke  používate výlu ne zmäk enú vodu, v takom
prípade môžete rozsah tvrdosti nastavi  na
„zmäk ená“.
Ke  používate minerálnu vodu, potom nastavte
rozsah tvrdosti vody na „4 ve mi tvrdá“.
Keď používate minerálnu vodu, tak len neperlivú.

Prvé uvedenie do prevádzky
Po  alebo po výpadku prúdu sa na 
displeji zobraz  nastaven  pre prvé uvedenie do 
prevádzky.

Upozornenie: T to nastaveni môžete kedyko vek 
znova zmeni   "Základné nastavenie" na strane 24

Nastavenie jazyka

1. Oto ným voli om nastavte požadovaný jazyk.
2. Stla te šípku .

Objaví sa alšie nastavenie.

Nastav

1. Oto ným voli om nastavte aktuálny as.
2. Stla te

Nastavenie dátumu
Prednastavený dátum je 1.1.2014.

1. Pre alšie nastavenie stla te vždy šípku .
2. Oto ným voli om nastavte aktuálny de , mesiac

a rok.

Nastavenie tvrdosti vody
Prednastaven  tvrdos vody „ve mi tvrdá“.

1. Oto ným voli om nastavte rozsah tvrdosti .
2. Stla te šípku .

Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie
do prevádzky  ukon ené.

 Home Connect

1. Stla te tla idlo "Nastavi  s asistentom".
2. alšie pokyny v kapitole  "Home Connect"

na strane 25

Kalibrácia spotrebi a a istenie  

Teplota varu vody  od tlaku vzduchu. Pri 
kalibrácii sa spotrebi   na tlakové pomery 
 mieste inštalácie. Automaticky sa to uskuto ní 

po as prvého varenia v pare. Po as toh o procesu 
vzniká ve a pary.

Príprava kalibrácie

1.
2.

3. Pred kalibráciou utrite hladké plochy vo varnom
priestore mäkkou, vlhkou handrou.

Kalibrácia spotrebi a a istenie priestoru

Upozorneni
Kalibrácia sa môže spusti  len vtedy, ke  je
priestor studený (izbová teplota).
Po as kalibrácie dvierka spotrebi a neotvárajte.

sa kalibrácia 

1. Tla idlom on/off zapnite spotrebi .
2. Napl te nádržku na vodu.  "Napl te nádržku na

vodu" na strane 20
3. Nastavte uvedený druh ohrevu teplotu a 

trvania pre kalibráciu a spustite prevádzku
spotrebi a.  "FullSteam – arenie v pare" na
strane 18

4.
Pozor!
Poškodenie smaltu
Ke  je voda na dne riestoru ,
nespúš ajte prevádzku. Pred spustením prevádzky
utrite vodu z dna priestoru .

5. Vysušte dno priestoru .

Rozsah tvrdosti vody Nastavenie
0 0 zmäk ená
1 (až 1,3 mmol/l) 1 mäkká
2 (1,3 – 2,5 mmol/l) 2 stredne tvrdá
3 (2,5 - 3,8 mmol/l) 3 tvrdá
4 (viac ako 3,8 mmol/l) 4 ve mi tvrdá

Kalibrácia
Druh ohrevu Varenie v pare 
Teplota 100 °C

 trvania 30 minút
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6. Nastavte uvedený druh ohrevu a teplotu pre
 a spustite prevádzku spotrebi a.

7.
8. Po uveden   trvania ohrevu ukon ite

prevádzku spotrebi a. Tla idlom on/off vypnite
spotrebi .

9. , kým priestor nevychladne.
10. Hladké plochy vy istite umývacím roztokom

a 
11. Nádržku na vodu vyprázdnite a vysušte

priestor .  "Po  
" na strane 21

Upozorneni
Aby sa spotrebi  po pres ahovaní prispôsobil
novému miestu inštalácie, 

 prvé 
uvedenie do prevádzky a kalibráciu. 

istenie príslušenstva
Príslušenstvo   umývacím roztokom 
a handri kou alebo mäkkou kefkou.

1Obsluha spotrebi a
Obsluhaspotrebia

Zapnutie a vypnutie spotrebi a
Pred tým ako za nete spotrebi  nastavova , musíte 
ho zapnú .
Výnimka: 

Ke  spotrebi  nepotrebujete, vypnite ho. Ke  dlhší as 
nie je ni  nastavené, spotrebi  sa automaticky vypne.

Zapnutie spotrebi a
Tla idlom on/off zapnite spotrebi . 
on/off zasvieti nad tla idlom.
Na displeji sa objaví logo  a potom druh 
ohrevu a teplota.
Upozornenie: 

Vypnutie spotrebi a
Tla idlom on/off vypnite spotrebi . 
Osvetlenie nad tla idlom zhasne.
Nastavená funkcia sa 
Na displeji sa zobrazí as.

Upozornenie: 

Spustenie alebo prerušenie prevádzky

Všetky nastavenia vymažete stla ením tla idla on/off.
Ke  po as prevádzky otvoríte dvierka priestoru

, prevádzka sa preruší. 

1. Stla te tla idlo menu.

2. Stla te požadovaný 

3.
Pod a   alšie nastaveni .

4.
Na displeji sa zobrazí asový priebeh. Nastaveni
a línia progresu sú vidite né.

Druh ohrevu Horný/dolný ohrev 
Teplota 240 °C

 trvania 30 minút
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Po zapnutí spotrebi a sa objaví nastavený navrhovaný 
druh ohrevu s teplotou. Toto nastavenie môžete spusti  
okamžite tla idlom štart/stop. Ke  chcete nastavi  iný 
druh ohrevu, postupujte nasledovne.
Ke  chcete iné nastaveni , hodnoty zme te 
nasledovne:
Príklad na obrázku: /dolný ohrev 
s teplotou 180 °C.

1. Oto ným voli om zme te druh ohrevu.

2. Stla te navrhovanú teplotu.
3. Oto ným voli om zme te teplotu.

4. Spustite tla idlom štart/stop.

Na displeji sa zobrazí nastavený druh ohrevu a teplota.

Rýchly ohrev
Tla idlom  môžete  rýchlo

. Rýchly ohrev nie je možné pri všetkých druhoch 
ohrevu.
Vhodné druhy ohrevu:

Nastavenie
Dbajte na  ohrevu. 
Teplota musí by  nastavená  100 °C, 

 sa rýchly ohrev .

1. Nastavte druh ohrevu a teplotu.
2. Stla te tla idlo .

 

Po  rýchleho ohrevu zaznie signál. Symbol  
zhasne. Vložte  do priestoru .

Upozorneni
Ke  zmeníte druh ohrevu alebo teplotu, rýchly ohrev
sa 
Nastaven  trvania za ne beža  nezávisle od
rýchleho ohrevu hne  po štarte.
Po as rýchleho ohrevu môžete  

aktuálnu teplotu priestoru .

Stla te tla idlo . Symbol  na displeji zhasne.

4D horúci vzduch
Horný/dolný ohrev
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`Para
ParaVaše pokrmy môžete variť zvlášť šetrne pomocou  
pary. Pri niektorých druhoch ohrevu môžete pokrmy  
pripraviť s podporou pary. Okrem toho máte 
k dispozícii druhy ohrevu Kysnutie cesta, Regeneračný  
ohrev a Rozmrazovanie.

Varovanie – Nebezpe enstvo oparenia! 
Pri otvorení dvierok spotrebiča môže von unikať veľmi 
horúca para. Para nemusí byť viditeľná, záleží na 
teplote. Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko pri 
spotrebiči. Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. 
Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.

Zvuky

erpadlo
Počas prevádzky a po vypnutí počujete bzučivý zvuk. 
Tento zvuk produkuje čerpadlo. Ide o normálny 
prevádzkový zvuk.

Kryt
Počas otvárania krytu počujete bzučivý zvuk alebo 
cvaknutie. Zvuky vznikajú pri vysúvaní krytu. Ide 
o normálne prevádzkové zvuky.

FullSteam – arenie v pare
Pri varení v pare obklopuje pokrmy horúca para
a zabraňuje tak strate živín v potravinách. Tvar, farba 
a typická aróma zostávajú pri tejto metóde prípravy 
zachované.

Upozornenie: Pokiaľ sa nádržka na vodu počas varenia 
v pare vyprázdni, prevádzka sa preruší. Naplňte nádržku 
na vodu.

1. Naplňte nádržku na vodu.
Upozornenie: Varenie v pare zapínajte iba pri celkom
vychladenom priestore na pečenie (izbová teplota).

2. Stlačte tlačidlo "Menu".
3. Stlačte pole „Príprava v pare“.
4. Otočným voličom nastavte „Varenie v pare  “.
5. Stlačte pole „Teplota“ a otočným voličom nastavte

teplotu.
6. Stlačte pole „Doba trvania“ a otočným voličom

nastavte dobu trvania.
7. Spustite tlačidlom štart/stop.

Spotrebič sa nahrieva. Hneď ako sa nahrievanie
dokončí, zaznie signál a spustí sa prevádzka.

Zaznie signál. Priestor na pečenie prestane hriať. 
Signál môžete predčasne zrušiť pomocou tlačidla .

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Ukon enie
Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.

Príprava menu
a V pare môžete variť súčasne celé menu bez toho, aby s 

chute ovplyvňovali.   "Testované pre vás v našom 
kuchynskom štúdiu" na strane 40

Pri úprave pokrmu s podporou pary sa počas prevádzky  
spotrebiča,v rôznych intervaloch a intenzite,do priestoru 
na pečenie vstrekuje para.Vďaka tomu dosiahnete lepší  
výsledok úpravy pokrmu.

Váš pokrm
bude mať chrumkavú kôrku
bude mať lesklý povrch
bude vnútri šťavnatý a mäkký 
zredukuje minimálne svoj objem

Požadovanú kombináciu druhu ohrevu a intenzity pary si 
nastavíte sami. Pre voľbu vhodného druhu ohrevu 
a intenzity pary sa riaďte údajmi v tabuľke alebo zvoľte 
program.  "Testované pre vás v našom kuchynskom 
štúdiu" na strane 40

Intenzita pary

Pre pridanie pary je k dispozícii rôzna intenzita:
nízka
stredná
vysoká

Vhodné druhy ohrevu

Pri týchto druhoch ohrevu môžete využiť tiež paru:
4D horúci vzduch 
Horný/dolný ohrev 
Gril s cirkuláciou vzduchu  
Udržiavanie teploty 

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Otočným voličom nastavte druh ohrevu.
3. Dotknite sa teploty a nastavte ju otočným voličom.
4. Dotknite sa poľa "Pridanie pary" a nastavte jej intenzitu

otočným voličom.
5. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop.

Spotrebič začne hriať.

Upozornenie: Pokiaľ sa nádržka na vodu počas 
prevádzky s využitím pary vyprázdni, objaví sa na displeji 
upozornenie o doplnení nádržky na vodu. Prevádzka 
beží ďalej bez pridania pary.

 pridanie pary
Pre predčasné zrušenie pridania pary stlačte pole 
„Pridanie pary". Otočným voličom zvoľte „Vypnuté".

Upozornenie: Prevádzka beží ďalej bez pridania pary.

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Ukon enie
Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.
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Pomocou druhu ohrevu „Regeneračný ohrev “ 
môžete šetrne ohriať hotové pokrmy alebo opiecť 
pečivo z predchádzajúceho dňa. Pridanie pary 
prebieha automaticky.

Upozornenie: Pokiaľ sa nádržka na vodu počas  
regeneračného ohrevu vyprázdni, prevádzka 
sa preruší. Naplňte  nádržku na vodu.

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Dotknite sa poľa "Menu".
3. Dotknite sa poľa „Príprava v pare".
4. Otočným voličom nastavte  „Regeneračný

ohrev  “.
5. Dotknite sa teploty a nastavte ju otočným voličom.
6. Dotknite sa doby úpravy a nastavte ju otočným

voličom.
7. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop.

Spotrebič začne hriať.

Zaznie zvukový signál. Priestor na pečenie prestane hriať. 
Pomocou tlačidla môžete signál predčasne vypnúť.

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Ukon enie
Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.

Kysnutie cesta
Pomocou druhu ohrevu „Kysnutie cesta  “ vykysne  
cesto oveľa rýchlejšie ako pri izbovej teplote 
a nevysuší sa.
Pre výber vhodného nastavenia sa riaďte údajmi 
v tabuľkách   "Testované pre vás v našom 
kuchynskom štúdiu" na strane 40

Upozornenie: Pokiaľ sa nádržka na vodu počas 
kysnutia vyprázdni, prevádzka sa preruší. Naplňte 
nádržku na vodu.

1. Napl te nádržku na vodu.
Upozornenie: Režim kysnutia zapínajte iba
v celkom vychladenom priestore na pečenie (izbová
teplota).

2. Dotknite sa poľa "Menu".
3. Dotknite sa poľa „Príprava v pare".
4. Otočným voličom nastavte „Kysnutie cesta “.
5. Dotknite sa teploty a nastavte ju otočným voličom.
6. Dotknite sa doby úpravy a nastavte ju otočným

voličom.
7. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop.

Spotrebič začne hriať.

Zaznie zvukový signál. Priestor na pečenie prestane  
hriať. Pomocou tlačidla môžete signál predčasne  
vypnúť.

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.

Na rozmrazovanie zmrazených a hlboko 
zmrazených potravín použite druh ohrevu 
„Rozmrazovanie 

Upozornenie: Keď sa nádržka na vodu počas 
rozmrazovania vyprázdni, prevádzka sa preruší. Naplňte 
nádržku na vodu.

1. Napl te nádržku na vodu.
2. Stlačte pole "Menu".
3. Stlačte pole „Varenie v pare".
4. Otočným voličom nastavte "Rozmrazovanie “.
5. Dotknite sa teploty a nastavte ju otočným voličom.
6. Stlačte pole "Doba trvania" a otočným

voličom nastavte dobu trvania.
7. Spustite tlačidlom štart/stop.

Spotrebič sa nahrieva. Hneď ako sa dokončí
nahrievanie, zaznie signál a prevádzka sa spustí.

Po uplynutí doby trvania zaznie signál. Spotrebič prestane 
hriať. Na displeji je uvedená doba trvania 00m 00s.

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Ukon enie
Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.

Sous-vide
Sous-vide je varianta úpravy vákuovaných potravín pri 
nízkych teplotách medzi 50 - 95 °C a 100 % pare. Úprava 
sous-vide je vhodná pre mäso, rybu, zeleninu a dezert.
Pokrmy sa pomocou vákuovacej zásuvky 
vzduchotesne zatvoria do špeciálnych, tepelne 
odolných vrecúšok na varenie. Vďaka ochrannému 
obalu zostanú zachované výživné a aromatické 
látky.

Upozorneni
Pokiaľ je nádržka na vodu počas prevádzky
sous-vide prázdna, prevádzka sa preruší.
Počas úpravy sous-vide vzniká viac kondenzátu
na dne priestoru na pečenie ako pri iných druhoch
ohrevov.

Pozor!
Nebezpe enstvo poškoden  nábytku
Pre úpravu sous-vide používajte iba nádržku na vodu.  
Nepoužívajte žiadnu ďalšiu nádobu na vodu, pretože  
sa inak na dne priestoru na pečenie nahromadí veľa  
vody. Voda môže z priestoru na pečenie vytekať.

1. Naplňte nádržku na vodu.
2. Dotknite sa poľa "Menu".
3. Dotknite sa poľa "Varenie v pare".
4. Otočným voličom nastavte „Sous-vide “.
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5. Dotknite sa teploty a nastavte ju otočným
voličom.

6. Dotknite sa "Doby trvania" a nastavte ju otočným
voličom.

7. Spustite tlačidlom štart/stop.
Spotrebič sa zohrieva. Hneď ako sa dokončí 
zohrievanie, zaznie signál a prevádzka sa spustí.

Varovanie – Nebezpe enstvo ! 
Počas úpravy sa na vákuovacom vrecúšku zhromažďuje 
horúca voda. Vákuovacie vrecúško opatrne nadvihnite 
chňapkou tak, aby horúca voda odtiekla
do univerzálného plechu alebo do nádoby. Následne
opatrne odoberte chňapkou vákuové vrecúško.

Keď sa doba trvania ukončí, zaznie signál. Spotrebič 
prestane hriať. Na displeji je uvedená doba trvania
00 m 00 s.

Pre prerušenie prevádzky stlačte tlačidlo štart/stop.

Ukon enie
Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off.

Nádržka na vodu sa nachádza vzadu za krytom.  
Pred spustením prevádzky s využitím pary otvorte 
kryt a naplňte nádržku vodou.

Uistite sa, že ste správne nastavili tvrdosť vody. 
 "Základné nastavenie" na strane 24

Varovanie – Nebezpe enstvo poranenia 
a  
Do nádržky na vodu lejte iba vodu alebo nami 
odporúčaný prostriedok na odvápnenie. Do nádržky 
na vodu nikdy nelejte horľavé tekutiny (napr. nápoje
s obsahom alkoholu). Pary horľavých tekutín by sa 
mohli v dôsledku horúcich povrchov v priestore na 
pečenie vznietiť (deflagrácia). Mohli by prasknúť 
dvierka spotrebiča. Mohla by unikať horúca para 
a plamene.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Nádržka na vodu sa môže počas prevádzky  
spotrebiča veľmi zohriať. Po ukončení prevádzky  
spotrebiča vyčkajte, kým nádržka na vodu vychladne. 
Potom nádržku na vodu vyberte.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča použitím nevhodných tekutín. 
Nepoužívajte žiadnu destilovanú vodu, vodu
z vodovodu s vysokým obsahom chlóru (> 40 mg/l) 
alebo iné tekutiny.
Používajte výhradne čerstvú, studenú vodu z vodovodu, 
zmäkčenú vodu alebo minerálnu vodu neperlivú.

1. Dotknite sa poľa  .
Kryt sa automaticky vysunie dopredu.

2. Vytiahnite kryt obomi rukami smerom dopredu
a potom ho posuňte hore, kým nezacvakne
(Obrázok ).

3. Nádržku na vodu nadvihnite a vyberte ju
(Obrázok ).

4. Pritlačte veko pozdĺž tesnenia, aby nevytiekla 
z nádržky žiadna voda.

5. Vyberte kryt (Obrázok ).
6. Nádržku naplňte studenou vodou až po označenie

„max" (Obrázok ).

7. Do otvoru nádržky na vodu opäť nasaďte kryt .
8. Nasa te naplnenú nádržku na vodu (Obrázok ).

Dajte pozor na to, aby nádržka na vodu zacvakla do
obidvoch zadných držiakov   (Obrázok ).

9. Pomaly posuňte kryt smerom dole, potom ho
zatlačte dozadu, kým sa celkom nezavrie. Nádržka
na vodu je naplnená. Môžete spustiť spotrebič
s využitím pary.

Doplnenie nádržky na vodu

Upozorneni
Režimy s podporou pary bežia ďalej bez pridania pary. 
Pokiaľ sa beh m programu  v pare,

, Regeneračn  ohrevu alebo 
Rozmrazovanie vyprázdni nádržka na 
vodu, prevádzka sa preruší.
Naplňte nádržku na vodu.

1. Otvorte kryt.
2. Vyberte nádržku na vodu a naplňte ju.
3. Naplnenú nádržku na vodu nasaďte a zavrite kryt.
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Varovanie – Nebezpe enstvo oparenia! 
Pri otvorení dvierok spotrebi a môže unika  ve mi 
horúca para. Para nemusí byť vidite ná, záleží na 
teplote. Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko 
pri spotrebiči. Dvierka spotrebiča otvárajte 
opatrne. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Spotrebič je počas prevádzky veľmi horúci. Pred 
čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Pozor!
Poškodenie smaltu: Pokiaľ sa na dne priestoru na  
pečenie nachádza voda, spotrebič nespúšťajte.  
Vodu na dne priestoru na pečenie pred spusteím 
utrite.

Po každom použití pary sa zostávajúca voda prečerpá  
späť do nádržky na vodu. Potom nádržku na vodu  
vyprázdnite a vysušte. Priestor na pečenie zostane  
vlhký. Na vysušenie priestoru na pečenie môžete  
použiť režim „Sušenie" alebo ho vysušiť ručne.

Upozorneni
Po vypnutí spotrebi a svieti pole  trochu dlhšie,
aby vás upozornilo na vyprázdnenie nádržky na vodu. 
Škvrny od vodného kameňa odstráňte handričkou
napustenou octom, umyte čistou vodou a vysušte 
mäkkou handričkou. 

Vyprázdnenie nádržky na vodu

Pozor!
Nádržku na vodu nesušte v horúcom 

. Nádržka na vodu sa poškodí.
Nádržku na vodu neumývajte v umýva ke riadu.
Nádržka na vodu sa poškodí.

1. Otvorte kryt.
2. Vyberte nádržku na vodu.
3. Opatrne zložte veko nádržky na vodu
4. Nádržku na vodu vyprázdnite, vyčistite umývacím

prostriedkom a dôkladne vypláchnite čistou vodou.
5. Všetky časti osušte mäkkou utierkou.
6. Tesnenie veka vytrite dosucha.
7. Nádržku nechajte vyschnúť s otvoreným vekom.
8. Potom na ňu nasaďte veko a pritlačte ho.
9. Nádržku na vodu nasaďte a zavrite kryt.

1. Nechajte spotrebi  vychladnú .
2. Otvorte dvierka spotrebi a.
3. Nasajte vodu v odkvapkávajúcom žliabku pomocou

 Upozornenie: Pokiaľ sa tesnenie uvoľní, nasaďte 
ho späť na odkvapkávací žliabok.  "Dvierka 
spotrebi a" na strane 34

Spustenie funkcie sušenia
Pri sušení sa priestor na pečenie zohrieva, aby sa  
vyparila vlhkosť v priestore na pečenie. Následne  
otvorte dvierka spotrebiča, aby mohla vodná para  
z priestoru na pečenie unikať.

Pozor!
Poškodenie smaltu: Pokiaľ na dne priestoru na  
pečenie stojí voda, nespúšťajte prevádzku. Pred  
spustením prevádzky vytrite vodu zo dna priestoru  
na pečenie.

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Hrubé nečistoty v priestore na pečenie ihneď odstráňte

a zotrite vlhkosť zo dna priestoru na pečenie.
3. V prípade potreby stlačte on/off, pre zapnutie

spotrebiča.
4. Stlačte tlačidlo "Menu".

Zobrazí sa výber druhov prevádzky.
5. Stlačte pole „Ďalej“.
6. Stlačte pole „Sušenie“.
7. Stlačte tlačidlo štart/stop.

Sušenie sa spustí a po 10 minútach sa automaticky
ukončí.

8. Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte ich otvorené
1 až 2 minúty, aby mohla vlhkosť z priestoru na 
pečenie unikať.

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z priestoru na pečenie.
3. Vysušte priestor na pečenie handričkou.
4. Dvierka spotrebiča nechajte otvorené 1 hodinu, aby sa

priestor na pečenie celkom vysušil.

Odkvapkávací žliabok  sa 
nachádza pod priestorom na pečenie (Obrázok ).

hubky  a opatrne vytrite (Obrázok ).
Pri vytieraní dbajte na to, aby sa tesnenie 
neuvo nilo od odkvapkávacieho žliabku
(Obrázok ).
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O asové funkcie
asové funkcie Váš spotrebič disponuje rôznymi časovými funkciami.

Upozorneni
Dobu trvania do jednej hodiny môžete nastaviť na 
minútu presne. Doba trvania  dlhší ako jedna hodina 
môžete nastaviť po 5-minútových úsekoch.
Podľa toho, ktorým smerom otáčate otočným
voličom, sa zobrazuje navrhovaná hodnota: vľavo 10
minút, vpravo 30 minút.
Po uplynutí každej časovej funkcie zaznie signál.
Tla idlom  môžete medzitým zistiť informácie,
ktoré sa potom krátko zobrazia na displeji.

Minútku môžete nastaviť kedykoľvek, a to aj ke  je 
spotrebi  vypnutý. Minútka beží paralelne s ostatným 
nastavením času a má vlastný signál. Počujete tedy, či 
zvoní minútka alebo uplynul čas pečenia. Môžete 
nastaviť max. 24 hodín.

1. Stla te tla idlo .
Otvorí sa menu časových funkcií.

2. Pomocou otočného voliča nastavte čas.
Minútka sa spustí po niekoľkých sekundách.

Symbol minútky  a ubiehajúci čas sa zobrazí vľavo 
na stavovom riadku.

Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí upozornenie 
„Minútka ukončená". Pomocou tlačidla môžete signál 
predčasne vypnúť.

Tla idlom  otvoríte menu časových funkcií a vrátite  
čas späť. Menu zatvoríte opätovným stlačením tlačidla 
  .

Tlačidlom  otvoríte menu časových funkcií a pomocou  
otočného voliča zmeníte za niekoľko sekúnd nastavenie 
hodnôt. Stlačením  tlačidla minútku spustíte.

Ak nastavíte dobu trvania pre svoj pokrm, bude 
prevádzka automaticky po tejto dobe ukončená. 
Priestor na pečenie už nehreje.
Predpoklad: Je nastavený druh ohrevu a teplota.

Príklad: nastavenie 4D horúci vzduch, teplota 180 °C, 
doba úpravy 45 minút.

1. Stla te tla idlo .
Otvorí sa menu asových funkcií.

2. Nastavte dobu trvania otočným voličom.

3. Režim začnete stlačením tlačidla štart/stop.
Ubiehajúcu dobu úpravy pokrmu  vidíte na
stavovom riadku.

Zaznie zvukový signál. Priestor na pečenie prestane 
hriať. Na stavovom riadku sa rozsvieti „Ukončené". 
Pomocou tlačidla možete signál predčasne vypnúť.

Tla idlom  otvoríte menu časových funkcií. Nastavený  
čas vrátite späť. Údaje sa zmenia na novo nastavený  
druh ohrevu a teplotu.

Tla idlom  otvor te menu asových funkcií. 
Pomocou otočného voliča zmeníte dobu 
trvánia.

Pri posúvaní času ukončenia úpravy pokrmu dbajte na  
to, aby sa pokrm pri dlhšom skladovaní v priestore na  
pečenie nepokazil. 

Predpoklad: Nastavený prevádzkový režim sa 
nespustí. Je nastavená doba úpravy pokrmu. Je 
otvorené menu časových funkcií .
Príklad na obrázku: O 9:30 vložíte pokrm do priestoru na 
pečenie. Úprava pokrmu trvá 45 minút, pokrm teda bude 
hotový o 10:15. Vy ale chcete, aby bol pokrm hotový 
o 12:45.

1. Stačte pole „Koniec “.
as  sa zobrazí.

asov  funkci
Minútka

Použitie
Minútka funguje ako klasická kuchynská 
minútka.Po uplynutí nastaveného času 
zaznie signál.

Doba trvania Po uplynutí nastavenej doby trvania  
zaznie signál. Spotrebič sa automaticky  
vypne.

Čas ukončenia Nastavte dobu a koniec pečenia.
Spotrebič sa automaticky zapne, takže  
prevádzka sa ukončí v požadovanom  
čase.
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2. Otočným voličom posuňte čas ukončenia na neskôr.

3. Prevádzku začnete stlačením tlačidla štart/stop.

Rúra na pečenie je v režime čakania. V stavovom riadku 
sa zobrazí symbol  a čas, kedy bude predvázka 
ukončená. Prevádzka sa spustí v správnom čase.  
Ubiehajúcu dobu úpravy pokrmu vidíte na stavovom 
riadku.

Zaznie zvukový signál. Priestor na pečenie prestane 
hriať. Na stavovom riadku sa rozsvieti „Ukončené". 
Pomocou tlačidla môžete signál predčasne vypnúť.

Vykonať zmenu doby úpravy pokrmu je možné, pokiaľ je  
rúra na pečenie v režime čakania. Pomocou tlačidla   
otvorte menu časových funkcií.
Stlačte pole „Koniec “ a otočným voličom  
upravte čas ukončenia. Menu zavriete opätovným  
stlačením tlačidla . 

Vykonať zmenu doby úpravy pokrmu je možné, pokiaľ je  
rúra na pečenie v režime čakania. Pomocou tlačidla  
otvorte menu časových funkcií. Stlačte pole 
„Koniec “ a otočným voličom posuňte čas ukončenia  
späť. Čas okamžite začne plynúť.

A Detská poistka
Detská poistka Váš spotrebi  je vybavený detskou poistkou, ktorá 
zaistí, aby nedošlo k jej náhodnému zapnutiu alebo 
zmene nastavenia.
Ovládací panel sa zablokuje a nie je možné nič nastaviť. 
Spotrebič je možné iba vypnúť pomocou tlačidla on/off.

Detskú poistku môžete aktivova  a deaktivova  na 
zapnutom i vypnutom spotrebi i. 
Stlačte a podržte približne počas 4 sekúnd tlačidlo /. 
Na displeji sa objaví upozornenie o zapnutí poistky a na 
stavovom riadku sa objaví symbol /.
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Q Základné nastavenia
Základné nastavenie Aby ste mohli svoj spotrebič jednoducho 
a optimálne používať, máte k dispozícii rôzne  
nastavenia. Tieto nastavenia môžete pod a potreby 
meni .

Zmena nastavenia
1. Stla te tla idlo on/off.
2. Stla te tla idlo "Menu".

Otvorí sa ponuka prevádzkových režimov.
3. Zvoľte režim „Nastaveni “.

Zobrazí sa prvé základné nastavenie. Pomocou 
otočného voliča zmeníte hodnoty nastavenia.

4. Stla te šípku .
5. Oto ným voli om zme te hodnoty nastavenia.
6. Šípkou  prejd te k základným nastaveniam.
7. Pre uloženie stlačte tlačidlo "Menu".

Na displeji sa objaví uloži  alebo zamietnu .

V tabu ke nájdete prehľad všetkých základných 
nastavení a možnosti ich zmeny. Pod a výbavy vášho 
spotrebi a sa na displeji zobrazia len nastavenia, 
ktoré sa týkajú vášho spotrebi a.

sledovné nastavenia: Pozor!
Pri použití závesných roštov a  v úrovni 1: 
Nastavenie „  je sú as ou výbavy“. 
Pri závesných roštoch a výsuve v úrovni 2 - 3:   
nastavenie „  sú as ou výbavy“.

Upozornenie: Zmeny nastaven  jazyka, 
tónu tlačidiel a jasu displeja majú okamžitý účinok. 
Všetky ostatné  nastavenia sú aktívne až po uložení.
--------

Čas zmeníte v základnom nastavení. 

Príklad: Zmena na zimný alebo letný čas.

1. Stla te tla idlo on/off.
2. Stla te tla idlo "Menu".

Otvorí sa ponuka prevádzkových režimov.
3. Stla te „Nastavenie“.
4. Šípkou  prejdite na „Hodiny“.
5. Oto ným voli om zme te čas.
6. Stla te tla idlo "Menu".

Na displeji sa objaví uloži  alebo zamietnu .

Po dlhom výpadku elektrického prúdu sa na displeji 
zobraz  nastaveni  pre prvé uvedenie do prevádzky.
Nastavte jazyk, as a dátum. 

Nastavenie
Jazyk K dispozícii alšie jazyky

Nastavenie aktuálneho asu
Dátum Nastavenie aktuálneho dátumu
Tvrdos  vody 0 (zmäk ená)

1 (mäkká)
2 (stredná)
3 (tvrdá)
4 (ve mi tvrdá)

Zvukový signál Krátky (30 s)
Stredný (1 min)
Dlhý (5 min)
Vypnutý (  pri zapnutí 
a vypnutí pomocou on/off 
zostane )

Jas displeja
 asu

Vypnutý
Osvetlenie

Detská poistka* Zaistenie dvierok +  tla idiel

Druhy ohrevu
Varenie v pare

*

Zapnuté (displej  medzi 
22:00  5:59 hod.)

Logo zna ky
Nezobrazi

 dobehu ventilátora

Výsuvný systém Nie je sú as ou výbavy

 sabat

 Connect WiFi zapnite alebo vypnite  "Home 
Connect" na strane 25

*) K dispozícii

Vypnuté
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F  sabat
Nastavenie sabat S režimom sabat môžete nastavi  dobu trvania až 
74 hodín. Pokrmy v priestore na pečenie zostanú teplé 
bez toho, aby ste museli rúru na pe enie vypnú  alebo 
zapnú .

Predpoklad: Aktivovali ste základné nastaveni  
„Režim sabat“.  "Základné nastavenie" na 
strane 24

V priestore na pečenie je nastavený horný/dolný 
ohrev a teplota 85 °C až 140 °C.

1. Stla te tla idlo on/off.
Na displeji sa zobrazí návrh druhu ohrevu a teploty.

2. Oto ný voli  oto te do ava a zvo te „Režim
sabat“.

3. Stla te navrhovanú teplotu a oto ným voli om
nastavte teplotu.

4. Tla idlom  otvorte menu asových funkcií a stla te
pole „Doba trvania“.
Navrhnutá doba má 25:00 hodín.

5. Oto ným voli om nastavte požadovanú dobu trvania.
6. Spustite tla idlom štart/stop.

Doba trvania vidite ne plynie na stavovom 
riadku.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pe enie prestane hria . 
Na stavovom riadku sa objaví Čas ukončenia“.

Posunutie asu kon enia
Posunutie asu ukončenia nie je možné.

 
Stla te tla idlo on/off. Všetky nastavenia sú 
vymazané. Môžete znova vykonať nastavenie.

o Home Connect
Home Connect Tento spotrebi  je vhodný pre Wi-Fi a je ho možné 
dia kovo ovláda  cez mobilné zariadenie. 
Ak sa spotrebi  nespojí so sie ou, spotrebi  funguje 
ako rúra na pe enie bez sie ového pripojenia a je ho 
možné na alej ovláda  na displeji.

Upozorneni
Dodržujte bezpe nostné pokyny tohto návodu na 
obsluhu a zabezpe te, aby sa dodržiavali aj vtedy, 
ke  spotrebi ovládate prostredníctvom aplikácie 
Home Connect a nie ste doma. Dodržujte taktiež 
pokyny v aplikácii Home Connect.  "Dôležité 
bezpe nostné pokyny" na strane 5
Ovládanie na spotrebi i má vždy prednos . 
nie je možné ovládanie prostredníctvom 
aplikácie Home Connect.

Nastavenie
Aby bolo možné vykona  nastavenie prostredníctvom 
Home Connect, na vašom mobilnom zariadení musí by  
nainštalovaná a nastavená aplikácia Home Connect.
Zoh adnite pritom dodané podklady pre Home Connect.
Pri nastavovaní postupujte pod a krokov zadaných 
aplikáciou.

 nastavovanie musí by  aplikácia otvorená.

Automatické prihlásenie do siete

Upozorneni
Potrebujete router s funkciou WPS.
Asistenta Home Connect môžete spusti  po as 
prvého uvedenia do prevádzky cez hlavné menu.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te „Asistent Home Connect".

Spotrebi  je pripravený  nastavenie
automatického sie ového pripojenia.

3. Stla te tla idlo WPS na routeri.
Po kajte, kým sa na displeji objaví
„Úspešné pripojenie do siete“.
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4. Stla te „Prepojiť s aplikáciou“.

Spotrebi  je pripravený na spojenie s aplikáciou.
5. Na ovládacom paneli spustite aplikáciu a postupujte

pod a pokynov pre automatické prihlásenie do siete.
Proces prihlasovania je ukon ený, ke  sa na displeji 
objaví „Úspešné prepojenie s aplikáciou“.

Manuálne prihlásenie do siete
Upozornenie: Asistenta Home Connect môžete spusti  

pri prvom uvedení do prevádzky cez hlavné menu.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te poľa „Asistent Home Connect“.
3. Stla te "Manuálne pripojenie".

Spotrebič je pripravený na nastavenie manuálneho 
pripojenia do siete.
Na displeji je zobrazené SSID a k ú  siete rúry 
na pe enie.

4. Mobilné zariadenie prihláste do siete rúry na pečenie 
pomocou SSlD „HomeConnect" a kľúča 
„HomeConnect".

Po kajte, kým sa na displeji nezobrazí 
„Úspešné pripojenie do siete".

5. Stla te „Prepojiť s aplikáciou".

Spotrebi  je pripravený na spojenie s aplikáciou.
6. Spustite aplikáciu na mobilnom zariadení

a postupujte pod a pokynov pre manuálne prihlásenie 
do siete.

Proces prihlasovania je ukon ený, ke  sa na 
displeji objaví „Úspešné prepojenie s aplikáciou“.
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Ak chcete zapnú  prevádzku rúry na pe enie 
vaším dia kovým ovládaním, musíte spustenie na 
diaľku aktivova .

Upozorneni
„Spustenie na diaľku“ je vidite né len vtedy, ke  bol 
úspešne ukončený asistent Home Connect.
Pamätajte na to, že niektoré prevádzkové režimy  sa 
dajú spusti  len na rúre na pe enie.

1. Stla te tla idlo .
2. Stla te tlapidlo "Spustenie na diaľku".
Na displeji sa objaví 

V tomto prípade sa spustenie na diaľku automaticky 
deaktivuje:

Dvierka rúry na pe enie sa otvoria po 15 min po 
aktivovaní spustenia na diaľku.
Dvierka rúry na pe enie sa otvoria po 15 min po 
skon ení prevádzky.
24 hodín po aktivovaní spustenia na diaľku.

Ak chcete na spotrebi i spusti  prevádzku rúry na 
pe enie, spustenie na diaľku sa automaticky aktivuje. 
Tak budete môc  vykona  zmeny v spúšťaní na  diaľku 
alebo spusti  nový program.

Nastaveni  Home Connect
Môžete kedyko vek prispôsobi  Home Connect vašim 
požiadavkám.

Upozornenie: Stla te v nastavení Home Connect 
tla idlo , aby sa zobrazili informácie o sieti 
a spotrebi i.

WiFi
Ak je aktivované WiFi spojenie, môžete využíva  funkciu 
Home Connect.

Upozornenie: V pripojenom pohotovostnom režime je 
energetická spotreba vášho spotrebi a max. 3 W.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te pole „Nastavenie“.
3. Pomocou šípky  zme te na “Home Connect”.
4. Stla te "Home Connect nastavenie".
5. Na zapnutie či vypnutie rádiového modulu

stlačte „Wi-Fi".

Odpojenie od siete

Odpojenie o siete
Vašu rúru na pe enie môžete kedyko vek odpoji  
zo siete.

Upozornenie: Ke  je vaša rúra na pe enie odpojená zo 
siete, ovládanie prostredníctvom Home Connect nie je 
možné.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te pole „Nastavenie“.
3. Pomocou šípky  zme te na “Home Connect”.
4. Stla te "Home Connect".
5. Stla te „Odpoji  o siete“.

Pripojenie 
Pripojenie k sieti 1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te pole „Nastavenie“.
3. Pomocou šípky  zme te na “Home Connect”.
4. Stla te "Home Connect".
5. Stla te "Pripojenie do siete".
6. Stla te "Manuálne pripojenie" alebo

„Automatické pripojenie“.
7. Dodržiavajte pokyny v kapitole

„Manuálne prihlásenie do siete“, príp.
„Automatické prihlásenie do siete“.

Ak máte vo svojom mobilnom zariadení 
nainštalovanú aplikáciu Home Connect, môžete ho 
prepojiť so svojou rúrou na pečenie.

Upozornenie: Spotrebi  musí by  pripojený do siete.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te pole „Nastavenie“.
3. Pomocou šípky  zme te na “Home Connect”.
4. Stla te "Home Connect".
5. Stla te pole „ “.
6. Stla te pole „Prepojenie s aplikáciou“.

Dia kové ovládanie
S aplikáciou Home Connect máte pohodlný prístup 
k funkciám vašej rúry na pe enie.

Upozorneni
Ovládanie na spotrebi i má vždy prednos . Teraz nie 
je možné ovládanie prostredníctvom aplikácie Home 
Connect.
Pri dodaní je dia kové ovládanie aktivované.
Ak je dia kové ovládanie deaktivované, nastavenie 
rúry na pe enie sa zobrazí výlu ne v aplikácii Home 
Connect.
Dia kové ovládanie sa automaticky aktivuje pri 
aktivovaní dia kového štartu.

1. Stla te tla idlo „Menu“.
2. Stla te pole „Nastavenie“.
3. Pomocou šípky  zme te na “Home Connect”.
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4. Stla te pole"Home Connect".
5. Stla te pole„ .
6. Ovládanie prostredníctvom aplikácie Home Connect

zapnete alebo vypnete stla ením textového polí ka
„Dia kové ovládanie“.

Upozorornenie  ochran  
S prvým pripojením vášho Home Connect spotrebi a na 
sie  WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš 
spotrebi  nasledujúce dáta serveru Home Connect 
(prvá registrácia):

Jednozna né rozpoznanie spotrebi a 
(pozostávajúce z k ú ov spotrebi a, ako aj adresy 
MAC  zabudovaného Wi-Fi komunika ného  

ezpe nostný certifikát Wi-Fi komunika ného  
(na informa no-technické zabezpe enie 
spojenia).
Aktuálna verzia softwaru a hardwaru vášho 
domáceho spotrebi a.
Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na 
výrobné nastaveni .

Táto prvá registrácia je nutná na prípravu funkcií Home 
Connect a je potrebná až v okamihu, keď chcete 
prvýkrát využiť funkciu Home Connect.

Upozornenie: Všimnite si, že funkciu Home Connect je 
možné využiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect.  
lnformácie o ochrane dát si možete zobraziť v aplikácii 
Home Connect.

Vyhlásenie o zhode
Týmto spolo nos  BSH Hausgeräte GmbH , 
že spotrebi  s funkciou Home Connect je v zhode so 
základnými požiadavkami ako aj ostatnými príslušnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/EG.
Podrobné vyhlásenie o zhode R&TTE nájdete na 
internetovej adrese pod názvom www.siemens-
home.bsh-group.com/cz na produktovej stránke 
vášho spotrebi a pri dodato ných dokumentoch.

@ Teplotná sonda
Teplotná sonda Teplotná sonda vám umož uje pripraviť pokrm na 
ve mi presnú teplotu. Meria teplotu vo vnútri pokrmov. 
Ke  je dosiahnutá nastavená teplota, spotrebi  sa 
automaticky vypne.

Druhy ohrevu
Ke  je teplotná sonda zasunutá v priestore na 
pečenie, máte k dispozícii nasledovné druhy ohrevu.

Upozorneni
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri pokrmov 
v rozmedzí 30 °C až 99 °C.
Používajte len priloženú teplotnú sondu. Môžete ju 
dokúpi  ako náhradný diel v zákazníckom servise.
Teplotnú sondu po použití vždy vyberte z priestoru
na pečenie. Nikdy ju ne hávajte v priestore na  
pečenie.

Teplota priestoru

Aby sa teplotná sonda nepoškodila, nenastavujte vyššiu 
teplotu ako 250 °C.
Nastavená teplota priestoru na pečenie musí by  
minimálne o 10 °C vyššia ako nastavená 
teplota vnútri pokrmov.

vložíte pokrm do priestoru na pečenie, 
vsu te do ne  teplotnú sondu.

Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, 
aby stredný bod merania bol vo 

Mäso:  ve kých kusov vsu te teplotnú sondu zhora 
šikmo až na doraz do mäsa. 
Do tenších kúskov vsu te sondu z boku do najhrubšej 
asti. 

4D horúci vzduch
Horúci vzduch eco
Horný/dolný ohrev
Horný/dolný ohrev eco
Stupe  
Gril s cirkuláciou vzduchu
Varenie v pare
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Hydina: Teplotnú sondu vsu te na najhrubšom mieste 
na prsiach hydiny až na doraz. Pod a konkrétnej hydiny 
vsu te teplotnú sondu prie ne alebo pozd žne. Potom 
oto te hydinu a položte ju na rošt prsiami dol .

Ryba: Teplotnú sondu vsu te za hlavu v smere 
k stredu chrbtice až na doraz . Celú rybu položte  
pomocou polovičky zemiaku chrbtom hore na rošt.

: Pri otáčaní pokrmu teplotnú sondu 
nevyťahujte. Po obrátení skontrolujte, i je teplotná 
sonda správne vsunutá v pokrmu.
Ke  teplotnú sondu vyberiete po as prevádzky, všetky 
nastavenia sa zrušia a musíte vykona  nové nastavenia.

Pozor!
Kábel teplotnej sondy neprivrite.
Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku 
pôsobenia príliš ve kého tepla, musí by  vzdialenos  
medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou 
nieko ko centimetrov. Mäso môže po as pe enia 
zvä ši  svoj objem.

Druhy ohrevu
1. Spotrebi  zapnite.
2. Teplotnú sondu vsu te do zásuvky v avo v priestore 

na pečenie.
3. Oto ným voli om vyberte druh ohrevu.
4. Stla te navrhovanú teplotu a oto ným voli om

nastavte teplotu.
5. Stla te pole „Teplota vnútri pokrmu“ a oto ným

voli om nastavte teplotu vnútri pokrmu.
6. V prípade potreby stla te pole „Pridanie pary“

a oto ným voli om nastavte intenzitu pary.
7. Spustite tla idlom štart/stop.

Ukazovateľ zobrazuje nárast teploty
v strede potraviny.

Varenie v pare
1. Spotrebi  zapnite.
2. Teplotnú sondu vsu te do zásuvky v avo v priestore

na pečenie.
3. Stla te tla idlo Menu".
4. Stla te pole „Varenie v pare“ a oto ným voli om

nastavte druh ohrevu.
5. Stla te pole „Vnútorná teplota pokrmu“ a oto ným

voli om nastavte teplotu vnútri pokrmu.
6. Spustite tla idlom štart/stop.

zobrazuje nárast teploty vnútri
pokrmu.

1. Spotrebi  zapnite.
2. Teplotnú sondu vsu te do zásuvky v avo

v priestore na pečenie.
3. Stla te tla idlo "Menu".
4. Stla te pole „Pokrmy“.
5. Oto ným voli om a pomocou poľa „ “

vyberte požadovaný pokrm.
6. V prípade potreby stla te pole „Prispôsobi “

a oto ným voli om prispôsobte nastaveni .
7. Spustite tla idlom štart/stop.

Ukazovateľ zobrazuje nárast teploty 
vnútri  pokrmu.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pe enie prestane hria . 
Teplotnú sondu môžete vytiahnu  zo zásuvky. Symbol 

 zhasne.

Zmena teploty 
Teplotu vnútri pokrmu môžete kedyko vek zmeni .

Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Teplotná sonda a priestor na pečenie sú ve mi horúce. 

 zasunuti  a vysunuti  teplotnej sondy používajte  
kuchynské ch apky.

Varovanie – Nebezpe enstvo zásahu elektrickým 
prúdom! 
Použitím nesprávnej teplotnej sondy 
vnútri pokrmu sa môže izolácia poškodi . Používajte 
len teplotnú sondu ur enú pre tento spotrebi .
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Nepoužívajte zmrazené potraviny. Údaje v tabu ke 
sú iba orienta né. Závisia od kvality a vlastností 
potravín.

 o druhu ohrevu a teplote 
nájdete na konci návodu na .  "Testované 
pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 40

D istiace prostriedky
Pri starostlivom ošetrovaní a istení zostane váš 
y k de i r t s o r p e c a i t s i

spotrebi  dlho žiarivý a funk ný. Tu vám vysvetlíme, 
ako správne ošetrova  a isti  váš spotrebi .

Vhodné istiace prostriedky
Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím 
nesprávneho istiaceho prostriedku, dodržiavajte 
údaje uvedené v tabu ke. Niektoré oblasti nemusia byť 
súčasťou vášho spotrebiča, záleží na modeli spotrebiča.

Pozor!
Poškodenie 
Nepoužívajte

ostré alebo abrazívne istiace prostriedky,
istiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,

tvrdé abrazívne vankúšiky alebo istiace ,
vysokotlakový isti  alebo parný isti ,
špeciálny isti  na tepelné istenie.

Nové istiace  pred použitím dôkladne vyperte.

Tip: Prostredníctvom zákazníckeho servisu si môžete 
kúpi  prostriedky na istenie a ošetrovanie, ktoré 
odporú ame. Dodržiavajte príslušné pokyny výrobcu.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Spotrebi  sa ve mi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte 
horúcich vnútorných plôch priestoru na pečenie alebo 
horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebi  
vychladnú . Deti udržiavajte v bezpe nej vzdialenosti.

Potravin
 v °C

Hydina
Kur a 80-85
Kuracie prsia 75-80
Ka ica 80-85
Ka acie prsia, do ružova 55-60
Morka 80-85
Mor acie prsia 80-85
Hus 80-90

Brav ové mäso
Brav ová krkovi ka 85-90
Brav ová panenka, do ružova 62-70
Brav ové karé, prepe ené 72-80

Hovädzie mäso
Hovädzia svie kovica alebo anglický 
roastbeeff

45-52

Hovädzia svie kovica alebo roastbeef,  
ružova

55-62

Hovädzia svie kovica alebo anglický roast-
beef, prepe ený

65-75

Te acie mäso
Te aci  pe en  alebo lopatka, chudé 75-80
Te aci  pe en , pliecko 75-80
Te acia noha 85-90

Jah acie mäso
Jah acie stehno, do ružova 60-65
Jah acie stehno, prepe ené 70-80
Jah ací chrbát, do ružova 55-60

Ryba
Ryba, v celku 65-70
Rybie filé 60-65

Ostatné
Fašírka, všetky druhy mäsa 80-90
Zohrievanie , 65-75

Oblas istenie

Vonkajšie plochy spotrebi a

elo 
z nehrdzavejúcej 
ocele

Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.

Pod takýmito škvrnami môže 

V zákazníckom servise alebo špecializovanej pre-
dajni možno zakúpi  špeciálne istiace pro-
striedky na nehrdzavejúcu oce , ktoré sú vhodné 
na teplé povrchy. Prostriedok naneste v tenkej 
vrstve mäkkou utierkou.

Plast
Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
Nepoužívajte istiaci prostriedok na sklo alebo 
škrabku na sklo.

Lakované plochy  
Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
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--------

Upozorneni
Drobné farebné rozdiely na čelnej stene spotrebi a 
vzniknú z dôvodu zloženi  z rôznych materiálov, napr.

 
Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, 
je svetelný odraz osvetlenia priestoru na pečenie.
Smalt sa pri ve mi vysokých teplotách vypáli. Môžu 
tak vzniknú  drobné farebné rozdiely. Je to 
normálne a nemá to žiadny vplyv na funkciu.
Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne potiahnu  
smaltom. Preto môžu by  drsné. Antikorózna 
ochrana sa tým nenaruší.

Zadná stena priestoru na pečenie je samo istiaca. 
Zistíte to pod a drsného povrchu.
Dno, horná stena a bo né steny priestoru na pečenie 
sú smaltované a majú hladký povrch.

istenie smaltovaných plôch
Hladké smaltované plochy vy istite  
a horúcim umývacím roztokom alebo octovou 
vodou. Osušte mäkkou .
Pripálené zvyšky jedál namo te vlhkou handri kou 
a umývacím roztokom. Pri silnom zne istení 
použite drôtenku z uš achtilej ocele alebo istiaci 
prostriedok na rúry.
Priestor na pečenie nechajte po istení vyschnú  otvorený.

Upozornenie: Zvyšky potravín môžu vytvori  biele 
povlaky. Nie sú závadné a nemajú žiadny vplyv na 
funk nos  V prípade potreby môžete 
zvyšky odstráni  kyselinou citrónovou.

istenie samo istiacich plôch
Samo istiace plochy sú potiahnuté vrstvou 
poréznej, matnej keramiky. 

Ke  sa už samo istiace plochy nedostato ne istia 
a vznikajú tmavé škvrny, môžete ich vy isti  
cieleným rozohrievaním

Ovládací panel  
Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
Nepoužívajte istiaci prostriedok na sklo alebo 
škrabku na sklo.
Ke  sa na ovládací panel dostane istiaci prostrie-
dok na odstránenie vodného kame a, ihne  ho 
odstrá te. Tieto škvrny už  nedajú odstráni .

Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
Nepoužívajte škrabky na sklo alebo drôtenky 
z nehrdzavejúcej ocele.

 
Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
Ke  sa dostane na 

, okamžite  
utrite.  sa tieto škvrny už nedajú odstráni .

Smaltované 
a samo istiace 
plochy

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa plôch var-
ného priestoru uvedené za tabu kami.

Sklenený kryt 
osvetlenia
priestoru

 
Vy istite handri kou a potom osušte mäkkou 
utierkou.
Pri silnom zne istení použite istiaci prostriedok 
na rúry

Tesnenie dvierok
Vy istite handri kou.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Kryt dvierok Z uš achtilej ocele: 
Použite isti  na uš achtilú oce . Dodržiavajte 
pokyny výrobcov. Nepoužívajte ošetrujúce pro-
striedky na oce .
Z plastu: 
Vy istite 

 Osušte následne mäkkou 
utierkou. Nepoužívajte istiaci prostriedok 
na sklo alebo škrabku na sklo.
Pred istením opatrne odoberte kryt dvierok.

Namo te a vy istite handri kou alebo kefkou.

Vy istite handri kou alebo kefkou.
Neodstra ujte z vy ahovacích ko ajni-

iek, istite ich zasunuté. Neumývajte v umýva ke 
riadu.

Príslušenstvo
Namo te a vy istite handri kou alebo kefkou.
Ne istoty na z nehrdzavejúcej 
ocele z potravín s obsahom škrobu (napr. 
ryža) vy istite

Nádržka na vodu  
Vy istite handri kou a dôkladne vypláchnite is-
tou vodou, aby sa odstránili zvyšky istiaceho pro-
striedku.
Osušte mäkkou utierkou. Nechajte vyschnú  s 
otvoreným vekom. Tesnenie na veku utrite dosu-
cha.
Neumývajte v umýva ke riadu.

Teplotná sonda  
Vy istite handri kou alebo kefkou.
Neumývajte v umýva ke riadu.



sk    Funkcia čistenia

32

Nastavenie
Predtým vyberte z priestoru na pečenie závesné rošty, 
teleskopické výsuvy, príslušenstvo a  Dôkladne 
vy istite hladké smaltované plochy priestoru na pečenie, 
vnútorné dvierka a sklen ý kryt osvetlenia priestoru na  
pečenie.
1. Nastavte druh ohrevu 4D horúci vzduch.
2. Nastavte maximálnu teplotu.
3. Spustite prevádzku a nechajte ju beža  minimálne

1 hodinu.

Keramická vrstva sa zregeneruje.
Ke  je priestor na pečenie vychladnutý, hnedasté 
alebo biele zvyšky odstrá te vodou a mäkkou 

.

Upozornenie: Po as prevádzky a funkcie istenia sa 
môžu na plochách vytvori  ervenkasté škvrny. Nejde 
o hrdzu, ale o zvyšky potravín. Tieto škvrny neohrozujú
zdravie a neobmedzujú istiacu schopnos  
samo istiacich plôch.

Pozor!
Na samo istiace plochy nikdy nepoužívajte istiaci 
prostriedok na rúry . Plochy sa 
poškodzujú. Ak sa istiaci prostriedok na rúry

 dostane na tieto plochy, ihne  ho umyte 
vodou a . Nedrhnite  
a nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Aby nedošlo k veľkému znečisteniu, udržujte spotrebič  
stále v čistote a odstraňujte znečitenie priebežne.

Varovanie – Nebezpe enstvo požiaru! 
Vo né zvyšky pokrmov, tuk a š ava z pe enia sa môžu 
vznieti . Pred spustením prevádzky odstráňte 
z priestoru na pe eni , z ohrevného telesa 
a príslušenstva hrubé ne istoty.

Tipy
Vy istite priestor na pečenie po každom použití. 

      Tak sa nečistoty nepripália.
   Ihneď odstráňte prípadné škvrny od vody, tuku,

škrobu alebo bielkovín. 
Na pe enie ve mi šťavnatých kolá ov používajte 
univerzálny plech.
Na pe enie používajte vhodn  , napr. peká .

. Funkcia istenia
Váš spotrebič disponuje režimom „Odstránenie 

a i c k nu f a c a i t s i

vodného kame a“. S druhom prevádzky „Odstránenie 
vodného kame a“ odstránite vodný kame  
z výparníka.

Odstránenie vodného kame a
Aby bol váš spotrebič funkčný, musíte
z neho pravidelne odstraňovať vodný kameň.
Odstránenie vodného kame a pozostáva z viacerých 
krokov. Z hygienických dôvodov musí odstra ovanie 
vodného kame a kompletne prebehnú , aby bol 
spotrebi  znova pripravený na prevádzku. Celé 
odstránenie vodného kameňa trvá cca 70 - 90 minút.

Odstránenie vodného kame a (cca 55 – 70 minút), 
potom vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju 
napl te
Prvé oplachovanie (cca 6 – 9 minút), potom 
vyprázdnite nádržku na vodu a znova ju napl te
Druhé oplachovanie (cca 6 – 9 minút), potom 
vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte ju

Ke  sa odstra ovanie vodného kame a preruší (napr. 
následkom výpadku prúdu alebo vypnutím spotrebi a), 
po opätovnom zapnutí spotrebi a budete dvakrát 
upozornený na potrebu opláchnutia. Spotrebi  zostane 
až do konca druhého oplachovania zablokovaný pre iné 
druhy prevádzky.
Ako asto sa musí odstráni  vodný kame  zo 
spotrebi a, závisí od tvrdosti používanej vody. Ke  je 
možných už len 5 alebo menej prevádzok s parou, 
spotrebi  vás upozorní na potrebu odstránenia vodného 
kame a hlásením na displeji. Po et zostávajúcich 
prevádzok sa zobrazí po zapnutí. Budete tak ma  as 
pripravi  sa v as na odstránenie vodného kame a.

Pozor!
Poškodeni  spotrebi a: Na odstránenie vodného 
kame a používajte výlu ne nami odporú an  tekut  
prostriedk . Doby 
pôsobenia pri odstra ovaní vodného kame a sú 
prispôsobené pod a použitého odváp ovacieho 
prostriedku. Iné odváp ovacie prostriedky môžu 
spotrebi  poškodi . r

, obj. . 311 680
: 

alebo
 nenanášajte na ovládací panel alebo iné 

povrchy spotrebi a. Povrchy sa poškodia. Ak však 
k tomu dôjde, okamžite odstrá te 

vodou.

Ke  ste pred odstra ovaním vodného kame a použili 
prevádzku s parou, spotrebi  najprv vypnite, aby sa 
zvyšková voda od erpala z 

1.
400 ml vody a 200 ml tekutého 

2. Stla te tla idlo on/off.
3. Nádržku na vodu vyberte a nalejte do nej

roztok
4. Nádržku na vodu naplnenú roztokom

úplne zasu te.
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5. Zatvorte kryt.
6. Stla te tla idlo .

Zobrazí sa ponuka prevádzkových režimov.
7. Zvo te režim „Odstránenie vodného kameňa".

Ke  stla íte pole „ “, získate informácie
o istení.
Zobrazí sa d žka 

. Tú nie je  možné zmeniť.
8. Čistenie spustíte stlačením tlačidla štart/stop.

Zo spotrebi a sa odstráni vodný kame . Doba
trvania vidite ne plynie na stavovom riadku. Po
uplynutí odstra ovania vodného kame a zaznie
signál.

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyberte, dôkladne vypláchnite,

napl te vodou a znova zasu te.
3. Zatvorte kryt.
4.  štart/stop.

Spotrebi  . Po u plynutí
preplachovania zaznie signál.

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyberte, dôkladne vypláchnite,

napl te vodou a znova zasu te.
3. Zatvorte kryt.
4.  štart/stop.

Spotrebi   Po uplynutí
preplachovania zaznie signál.

1. Otvorte kryt.
2. Nádržku na vodu vyprázdnite a vysušte.
3. Vypnite spotrebi .

Odstra ovanie vodného kame a je ukon ené
a spotrebi  je opä  pripravený na použitie.

p

RámyPri starostlivom ošetrovaní a istení zostane váš 
spotrebi  dlho žiarivý a funk ný. Tu sa dozviete, 
ako môžete vysadiť a vy isti  
závesné rošty.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Závesné rošty sa ve mi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte 
horúcich roštov. Vždy nechajte spotrebi  vychladnú . 
Deti udržiavajte v bezpe nej vzdialenosti.

1. Prednú časť závesných roštov 
a vysaďte ju  (Obrázok ).

2. Potom posuňte celé závesné rošty smerom dopredu
a vyberte  von (Obrázok ).

Rošty vy istite istiacim prostriedkom a . Ak 
je zne istenie ažko odstránite né, použite kefku.

Závesné rošty pasujú iba vpravo alebo vľavo. 
Teleskopické výsuvy musí byt' možné vysunút' dopredu.

1. Závesný rošt zasu te najprv do stredu do zadného
otvoru tak, aby rošt doliehal na stenu priestoru na 
pečenie a potom potla te dozadu  (Obrázok ).

2. Potom rošt zasu te do predného otvoru  tak, aby
rošt aj tu doliehal na stenu priestoru na pečenie 
a potla te dol   (Obrázok ).
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q Dvierka spotrebi a
Dvierka spotrebia Pri starostlivom ošetrovaní a istení zostane váš 
spotrebi  dlho žiarivý a funk ný. Tu sa dozviete, 
ako môžete  a vy isti  dvierka spotrebi a.

Aby sa dal spotrebič lepšie vyčistiť, sklá dvierok 
spotrebiča je možné vysadiť.

 dvierok spotrebi a majú zais ovaciu pá ku.  
Ke  sú zais ovacie pá ky sklopené (Obrázok ), 
dvierka spotrebi a sú zaistené. Nedajú sa vysadiť.  
Keď sú páčky na vysadenie dvierok spotrebiča 
odklopené (Obrázok ), všetky  sú zaistené. 
Nedajú sa zaklapnú .

Varovanie
Nebezpe enstvo poranenia! 

Ke  závesy nie sú zaistené, môžu zapadnú  s ve kou 
silou. Dbajte na to, aby zais ovacie pá ky boli vždy 
úplne sklopené, príp. pri vyvesení dvierok spotrebi a 
celkom vyklopené.

Nebezpe enstvo poranenia! Závesy dvierok spotrebi a sa pri otváraní a zatváraní 
zatvárajú a môžete sa privrie . Nesiahajte do 
priestoru závesov.

 dvierok spotrebi a

1. Dvierka spotrebi a úplne otvorte a potla te smerom
k spotrebi u.

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

3. Zatvorte dvierka spotrebi a až na doraz . Obidvomi 
rukami v avo a vpravo chy te  a vytiahnite hor
(Obrázok ).

1. Tesnenie  pritla te pozd ž odkvapkávacieho kanálu 
(Obrázok ), aby sa tesnenie  pri čistení dalo
uvo ni .

2. Dvierka spotrebi a znova zaveste v opa nom poradí.
Pri zavesení dvierok spotrebi a dbajte na to, aby sa
obidva závesy na dverách zaviedli rovno do otvoru
(Obrázok ).
Založte obidva závesy dolu k vonkajšiemu sklu
a použite ich ako vedenie.
Dbajte na to, aby sa závesy na dverách zasunuli do
správneho otvoru. Zasúvanie musí ís  ahko a bez
odporu. Ak by ste cítili odpor, skontrolujte, i sú
závesy na dverách zasunuté do správneho otvoru.

3. Úplne otvorte dvierka spotrebi a. Obidve 
zais ovacie pá ky znova sklopte (Obrázok ).

4. Zatvorte dvierka priestoru na pečenie.
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Vložka z nehrdzavejúcej ocele v kryte dvierok sa môže 
zafarbi . Aby bolo istenie dôkladné, môžete odstráni  
kryt. 

1. Mierne otvorte dvierka spotrebi a.
2. Zatla te na kryt v avo a vpravo (Obrázok ).
3. Odoberte kryt (Obrázok ).

Opatrne zatvorte dvierka spotrebi a.

Upozornenie: Vložku z nehrdzavejúcej ocele v kryte 
vy istite istiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu 
oce . Zvyšok krytu dvierok vy istite teplým umývacím 
roztokom a mäkkou handri kou.

4. Znova mierne otvorte dvierka spotrebi a. Nasa te
kryt a pritlá ajte ho, kým po ute ne  
(Obrázok ).

5. Zatvorte dvierka spotrebi a.

Pre dokladnejšie vyčistenie možete vysadiť sklo 
dvierok spotrebiča.

1. Mierne otvorte dvierka spotrebi a.
2. Zatla te na kryt v avo a vpravo (Obrázok ).
3. Odoberte kryt (Obrázok ).

4. Na dvierkach spotrebi a uvo nite skrutky v avo
a vpravo a odstrá te ich (Obrázok ).

5. Pr  opä  zatvoríte dvierka, privrite do nich
viackrát zloženú kuchynskú utierku (Obrázok

). Predné sklo vytiahnite hor  a položte
ho na  rovnú plochu držadlom smerom dole.

Vy istite sklá istiacim prostriedkom na sklo a mäkkou 
handri kou.

Varovanie
Nebezpe enstvo poranenia! 

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebi a môže 
prasknú . Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo 
abrazívne istiace prostriedky.

Nebezpe enstvo poranenia! Závesy dvierok spotrebi a sa pri otváraní a zatváraní 
 a môžete sa privrie . Nesiahajte 

do priestoru závesov.

1.
2. Predné sklo zatvárajte dovtedy, kým nebudú obidva

horné há iky oproti otvoru (Obrázok ).

3. Predné sklo dolu pritla te tak, aby po ute ne
zapadlo (Obrázok )

4. Dvierka spotrebi a znova mierne otvorte a odstrá te
kuchynskú utierku.

5. Obidve skrutky v avo a vpravo opä  zaskrutkujte.
6. Nasa te kryt a pritla te tak, aby sa po ute ne zaistil

(Obrázok ).

7. Zatvorte dvierka spotrebi a.
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Pozor!
Priestor na pečenie používajte znovu až potom, 
keď sú sklá riadne nasadené.

3

Poruchy, o robi? Ak sa vyskytne porucha, asto je spôsobená len 
nejakou . Skôr ako zavoláte zákaznícky 
servis, skúste sami odstráni  poruchu pomocou 
tejto tabu ky.

Upozornenie: Ke  sa pokrm nevydarí optimálne, 
pozrite sa do asti s tabu kami na konci návodu na 
použitie. Nájdete tam množstvo tipov a upozornení. 

 "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" 
na strane 40

Varovanie – Nebezpe enstvo elektrickým 
prúdom! 
Neodborné opravy sú nebezpe né. Opravu a výmenu 
poškoden h  elektrick veden  smie vykona  len 
technik zákazníckeho servisu vyškolený našou 
spolo nos ou. Ak je spotrebi  poškodený, odpojte ho  
z elektrickej siete alebo vypnite poistku v poistkovej  
skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Tabu ka porúch
 E, 

napr. E0111, spotrebi  vypnite a znovu zapnite. Ak sa 
hlásenie objaví znovu, zavolajte zákaznícky servis.

Porucha Možná prí ina /
Spotrebi  nefunguje Skontrolujte v poistkovej skrini, i je poistka 

spotrebi a v poriadku
Výpadok elektrického prúdu Skontrolujte, i iné kuchynské spotrebi e fungujú

 
 

 
 

Vypnite poistku v poistkovej skrinke a asi po 
10 sekundách ju opä  zapnite. Zapnite spotrebi  
a v nastaven  zvo te „režim “.
Nechajte vychladnú  priestor a spotrebi  
znova spustite
Zavolajte zákaznícky servis

Skontrolujte nastavený 
rozsah tvrdosti vody

Zatvorte kryt

Napl te nádržku na vodu
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Prekro enie maximálnej doby prevádzky
Váš spotrebi  automaticky ukon í prevádzku, ke  nie 
je nastavená doba  a ke  nastaveni  nebol  
dlhý as zmenené.

nastavenej teploty 
alebo stup a grilu.
Na displeji sa zobrazí hlásenie, že prevádzka bude 
automaticky ukončená. Potom sa prevádzka preruší.
Aby ste mohli spotrebič znovu použiť, najprv ho 
vypnite. Potom ho znovu zapnite a nastavte 
požadovaný druh ohrevu.

Tip: Aby sa spotrebič automaticky nevypol,  
napr. pri ve mi dlh  , 
nastavte dobu . Spotrebi  hreje, kým 
nastavená doba neuplynie.

Na osvetlenie priestoru na pečenie má váš spotrebič 
jednu alebo viac LED žiaroviek s dlhou životnosťou.
Ak by sa aj napriek tomu niektorá LED žiarovka alebo 
sklenený kryt osvetlenia pokazili, zavolajte zákaznícky 
servis. Kryt žiarovky  sa nesmie odstráni .

Objaví sa hlásenie „Naplni  nádržku 
na vodu“, hoci nádržka na vodu je 
naplnená

 kryt

Zasu te nádržku na vodu  "Para" na 
strane 18
Zavolajte zákaznícky servis

Nádržka na vodu spadla. Následkom otrasov sa asti 
vo vnútornom priestore nádržky na vodu uvo nili, 
nádržka na vodu netesní.

 nádržky sa 
neotvára.

Pripojte spotrebi  do elektrickej siete
Výpadok elektrického prúdu Skontrolujte, i iné kuchynské spotrebi e fungujú

Skontrolujte v poistkovej skrini, i je poistka spotre-
bi a v poriadku

Senzor   je Zavolajte zákaznícky servis
V prípade potreby nádržku na vodu vyprázdnite: 

Pri  uniká vetracími 
otvormi para.
Pri varení v pare vzniká extrémne 
ve a pary.

Spotrebi  sa automaticky kalibruje

Pri varení v pare vzniká 
opakovane extrémne ve a pary.

ástr ka nie je 
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4 Zákaznícky servis
Zákaznícky servis

E-Nr. a FD
Pri volaní do nášho servisu vždy uveďte úplné  
označenie spotrebiča (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), aby  
sme vám mohli kvalifikovane pomôcť. Typový štítok  
s číslami nájdete po otvorení dvierok spotrebiča. 
Pokiaľ je váš spotrebič vybavený parou, nájdete typový  
štítok vpravo za krytom.

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho 
h ada   telefónne íslo zákazníckeho servisu 
a údaje o vašom spotrebi i, môžete si ich 
zaznamenať tu:

Upozor ujeme vás, že návšteva technika zákazníckeho 
servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj 
po as záru nej lehoty.

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Tým zaistíte, že  
opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí majú  
k dispozícii originálne náhradné diely pre váš spotrebič.

P Pokrmy
JedláPomocou režimu „Pokrmy“ môžete pripravova  
rôzne druhy pokrmov. Spotrebi  pre ne vyberie 
optimálne nastavenie.

Pre dosiahnutie dobrého výsledku nesmie byť priestor 
na pečenie pre vybraný pokrm príliš horúci. Pokiaľ by sa 
tak stalo, zobrazí sa na displeji upozornenie.
Nechajte priestor na pečenie vychladnúť a spustite 
spotrebič znovu.

Výsledok  závisí od kvality potravín
a ve kosti a druhu .  optimálny , 
použite kvalitné potraviny a mäso Ak 
použijete zmrazené , použite len 
potraviny vybraté priamo z mrazni ky.
Pri niektorých  sa zobrazí  teplot ,

 
Pri niektorých  budete vyzvaný, aby ste 
zadali hmotnos . Zadajte vždy celkovú hmotnos , 
ibaže by vás spotrebi  vyzval k inému zadaniu. 
Tu prevezme za vás spotrebi  nastaveni  

 a teploty. Nastavenie hmotnosti mimo 
uvedeného rozsahu hmotnosti nie je možné.
Pri pe ení pokrmov, pri ktorých spotrebi  za vás
prevezme výber teploty, môže by  k dispozícii až
teplota do 300 °C. Dbajte na to, aby ste použili
dostato ne žiaruvzdorný riad.
Dostanete upozorneni  týkajúce sa napr. riadu,
úrovne vkladania alebo údaje o pridaní tekutín pri
pe ení mäsa. Pri niektorých pokrmoch je po as
pe enia potrebné napr. obrátenie alebo
premiešanie. Krátko po spustení sa táto informácia 
zobrazí na displeji. Signál vás upozorní 

Upozornenia týkajúce sa vhodného riadu a tipy
a triky na prípravu pokrmov nájdete na konci 
návodu na použitie.  "Testované pre vás v našom
kuchynskom štúdiu" na strane 40

Para
Pri niektorých pokrmoch sa automaticky aktivuje 
funkcia pary. Všeobecné pokyny týkajúce sa funkcie 
pary nájdete v príslušnej kapitole.  "Para" na 
strane 18

Varovanie – Nebezpe enstvo oparenia! 
Pri otvorení dvierok spotrebi a môže unika  ve mi 
horúca para.  vidite ná

. Pri otvoren  nestojte blízko spotrebi a. 
Dvierka spotrebi a opatrne otvorte. Deti udržiavajte 
v bezpe nej vzdialenosti.

Teplotná sonda
Pri niektorých pokrmoch môžete použi  teplotnú

 Teplotu v strede potraviny a teplotu 
priestoru na pečenie môžete zmeni .  "Teplotná 
sonda" na strane 28

Zákaznícky servis 

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre prípad, 
že potrebujete opraviť svoj spotrebič. Vždy sa 
najprv pokúsime nájsť vhodné riešenie, aby sme sa 
vyhli zbytočným návštevám servisných technikov.
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Pokrmy sú zostavené pod a jednotnej štruktúry:

Kategória
Potravina
Pokrm

V nasledujúcej tabu ke sú uvedené kategórie 
potravín. 

Teraz budete prevedení kompletným procesom  
nastavenia svojho zvoleného pokrmu. Vždy  
stlačte pole „Ďalší".

1. Stla te tla idlo enu .
Zobrazí sa ponuka prevádzkových režimov.

2. Zvoľte režim „Pokrmy".
Na displeji sa zobrazí prvá kategória.

3. Oto ným voli om zvoľte požadovanú kategóriu.
4. Stla te pole „ “.
5. Oto ným voli om zvoľte pokrm.
6. Stla te pole „ “.
7. Oto ným voli om zvoľte pokrm.
8. Stla te pole „ “.
9. Oto ným voli om nastavte hmotnos .

Upozornenie: Ke  stla íte pole „Tip“, získate informácie
o úrovni vkladania, riade a pod.

10. Spustite stlačením tlačidla štart/stop

Nastavenie je ukon ené
Zaznie signál. V riadku zobrazenia stavu sa objaví 
„Ukončené“. Rúra na pe enie prestane hria . 
Signál môžete pred asne vypnúť tla idlom .
Ke  nie ste s výsledkom pe enia spokojný, môžete 

 pe enia ešte raz pred ži . Stla te pole „Dopiec “. 
Navrhne sa , ktorý sa však môže zmeni .
Ke  ste s výsledkom úpravy pokrmu  spokojný, stla te 
„Ukončené“. Na displeji sa objaví „Dobrú chu “.

Stla te tla idlo on/off. Všetky nastavenia sú 
vymazané. Môžete vykonať nové nastavenie.

Posunutie asu kon enia

Pri niektorých pokrmoch môžete posunú  as ukončenia. 
To, ako sa posunie as ukončenia, si pozrite pri 
asových funkciách.  " asové funkcie" na strane 22

Ke  ste nastavili as ukončenia, displej prejde do 
"režimu čakania". Na stavovom riadku sa zobrazí čas,  
kedy sa prevádzka ukončí. V tejto chvíli nemôžete meniť  
žiadne nastavenie. Majte na pamati, že potraviny, ktoré  
sa ľahko kazia, nesmú zostať príliš dlho v priestore na  
pečenie.

Kategórie
Kolá  vo forme
Kolá e na plechu
Drobné pe ivo

Chlieb, žemle
Chlieb

Pizza,  kolá e
Pizza
Pikantné kolá e, quiche

Nákypy, 

Nákyp, , erstvý, varené 
Lasagne, erstvé
Gratinované zemiaky, surové prísady, 
výška 4 cm
Nákyp, sladký, erstvý

 
Pizza
Pe ivo
Nákypy
Zemiakové 
Hydina, ryby
Zelenina

Hydina

Kur a
Ka ka, hus
Morka

Mäso

Brav ové mäso
Hovädzie mäso
Te acie mäso
Jah acie mäso
Divina

Ryby, v celku
Ryb ie filé
Jedlá z rýb
Morské plody

Prílohy, zelenina

Zelenina
Zemiaky
Ryža
Obilniny
Strukoviny
Rezance, knedle
Vajcia

Dezerty, kompót Dezerty, kompót

Zaváranie, odš avova-
nie, 

Zaváranie
Odš avovanie

 doj enských f ašti iek

Zohrievanie, dopeka-
nie

Zelenina
Menu
Pe ivo
Prílohy

Rozmrazovanie Ovocie, zelenina

Kategórie
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J Testované pre vás v našom 
kuchynskom štúdiu

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu Tu nájdete výber pokrmov a optimálne nastavenie na ich  
úpravu. Ukážeme vám, aký druh ohrevu a aká teplota sú  
pre váš pokrm najvhodnejšie. Nájdete tu informácie, aké  
príslušenstvo máte použiť a do akej úrovne ho máte  
zasunúť. Dostanete tipy týkajúce sa riadu a metód úprav.

Upozornenie: Pri úprave pokrmov sa môže v priestore  
na pečenie hromadiť para. 
Váš spotrebič je energeticky úsporný a počas prevádzky  
odvádza von len malé množstvo tepla. Na základe  
veľkých teplotných rozdielov sa môže hromadiť medzi  
vnútorným priestorom rúry na pečenie a vonkajšími  
časťami rúry na pečenie (na dvierkach, ovládacom paneli 
alebo susediacom nábytku) skondenzovaná voda. Tento  
jav je normálny a fyzikálne doložený. Predhrievaním rúry  
na  pečenie alebo pomalým otvorením dvierok je možné  
tomuto javu zabrániť. Pri používaní podpory pary sa  
musí v priestore na pečenie tvoriť veľké množstvo pary.  
Po vychladnutí priestor na pečenie utrite.

Pre optimálny výsledok pečenia vám odporúčame 
tmavé kovové formy.
Ak však napriek tomu chcete použiť silikónové formy, 
orientujte sa podľa údajov a receptov výrobcu. 
Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. 
Množstvá a údaje receptov môžu byť odlišné.
Na prípravu s pridaním pary a pri varení v pare silikó 
nové formy nie sú vhodné.

Kolá e a drobné pe ivo
Váš spotrebič ponúka mnoho druhov režimov na 
prípravu koláčov a drobného pečiva. V tabuľke 
nastavenia nájdete optimálne nastavenie
na prípravu mnohých pokrmov.
Dbajte na pokyny výrobcu v odseku 
zaoberajúcom sa kysnutím cesta.
Používajte iba originálne príslušenstvo určené 
pre váš spotrebič. Toto príslušenstvo je 
optimálne prisposobené priestoru na pečenie 
a prevádzkovým režimom.

Niektoré pečivo (napr. kysnuté pečivo) po využití  
podpory pary získa chrumkavú kôrku a lesklý povrch.  
Pečivo sa menej vysuší.
Pečenie s podporou pary je možné iba na jednej úrovni.
Pre niektoré pokrmy je nutné ich piecť vo viacerých  
krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pe enie na jednej úrovni 
Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce  
úrovne vkladania:

vysoké pečivo: úroveň 2
nízke pečivo: úroveň 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, 
môžete zvoli  úroveň 1, 2, 3 a 4.

Pe enie na viacerých úrovniach 
Používajte 4D horúci vzduch. Niekoľko plechov 
alebo foriem s pečivom vložených súčasne, nemusí 
byť hotových v rovnakom okamihu.
Pečenie na dvoch úrovniach:

univerzálny plech: úroveň 3 
plech na pečenie: úroveň 1
formy na rošte 
prvý rošt: úroveň 3 
druhý rošt: úroveň 1

Pečenie na troch úrovniach:
plech na pečenie: úroveň 5 
univerzálny plech: úroveň 3  
plech na pečenie: úroveň 1

Pečenie na štyroch úrovniach:
4 rošty s papierom na pečenie 
prvý rošt: úroveň 5
druhý rošt: úroveň 3
tretí rošt: úroveň 2
štvrtý rošt: úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť  
až 45 percent energie. Formy vkladajte do priestoru na  
pečenie vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné 
príslušenstvo a správne ho vkladali do priestoru na 
pečenie.
Rošt 
Rošt zasuňte otvorenou stranou ku dvierkam spotrebiča 
a záhybom dole. Riad a formy postavte vždy na rošt.

 
Univerzálny plech alebo plech na pečenie zasuňte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.
Na šťavnaté koláče používajte univerzálny plech, aby  
nedošlo ku znečisteniu priestoru na pečenie  
prekypujúcou ovocnou šťavou.

Formy na pe enie 
Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy na pečenie.
Biele plechové formy, keramické formy a sklenené formy 
predlžujú dobu pečenia a pečivo nehnedne rovnomerne. 
Keď pečiete s takýmito formami a chcete použiť horný/
dolný ohrev, zasuňte formu do úrovne 1.

Formy na pe enie s pridaním pary musia by  odolné 
vo i vysokým teplotám a pare.

Papier na pe enie 
Používajte iba papier na pečenie, ktorý je pre zvolenú 
teplotu vhodný. Papier vždy upravte na správnu 
veľkosť.
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V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie  
rôzneho pečiva. Teplota a doba pečenia sú závislé 
od množstva a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách  
vždy uvedené približné nastavenie. Najprv začnite  
s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomerné  
prepečenie. V prípade potreby najbližšie nastavte  
vyššiu teplotu.
Upozornenie: Dobu pečenia nie je možné skrátiť  
vyššími teplotami. Koláč alebo pečivo by boli hotové  
iba z vonku, ale neboli by prepečené.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov  
do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až  
20 percent energie. Pokiaľ rúru na pečenie  
predhrejete, uvedená doba pečenia sa tým skráti  
o niekoľko minút.

Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je 
uvedené v tabuľke. Pokrm a príslušenstvo vložte do 
priestoru na pečenie až po predhriatí.
Pokiaľ chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte  
sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke.  
Dodatočné informácie nájdete v tipoch na pečenie, ktoré  
sú uvedené na konci tabuľky. 
Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie  
nepotrebné príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny  
výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent  energie.

Použité druhy ohrevu:
4D horúci vzduch

 Horný/dolný ohrev
 Stupeň pizza

Stupne intenzity pary sú v tabuľke uvedené ako čísla:
1  nízky  
2  stredný  
3  vysoký 

Jednoduchý trený koláč Forma v tvare venca/hranatá 2 150-170 - 50-70
Jednoduchý trený koláč Forma v tvare venca/hranatá 2 150-160 1 50-70
Trený koláč, jednoduchý, 2 úrovne Forma v tvare venca/hranatá 3+1 140-160 - 60-80
Trený koláč, jemný Forma v tvare venca/hranatá 2 150-170 - 60-80

Ovocný koláč z treného cesta, jemný Forma ve tvare venca/tortová forma 2 160-180 - 40-60

Tortový korpus z treného cesta Tortová forma 3 160-180 - 20-30
Tortový korpus z treného cesta Tortová forma 2 150-160 1 25-35

Ovocný alebo tvarohový koláč 
s korpusom z krehkého cesta 
cesta

Tortová forma Ø 26 cm 2 170-190 - 60-80

Švajčiarsky koláč Plech na pizzu 3 170-190 - 45-55
Francúzsky koláč (tarte) Forma na tarte, čierny plech 3 190-210 - 25-40
Francúzsky koláč (tarte) Forma na tarte, čierny plech 3 200-220 1 30-40
Kysnutá bábovka Forma na bábovku 2 150-170 - 50-70 
Kysnutá bábovka Forma na bábovku 2 150-160 1 60-70
Kysnutý koláč Tortová forma Ø 28 cm 2 160-170 - 20-30
Kysnutý koláč Tortová forma Ø 28 cm 2 150-160 2 25-35
Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia Forma na tortový korpus 3 150-170* - 20-30
Korpus z piškótového cesta, 2 vajcia Forma na tortový korpus 2 150-160 1 20-35
Piškótová torta, 3 vajcia Tortová forma Ø 26 cm 2 160-170* - 25-35
Piškótová torta, 3 vajcia Tortová forma Ø 26 cm 2 150-160 1 10

- 20-30
Piškótová torta, 6 vajec Tortová forma Ø 28 cm 2 150-170* - 30-50
Piškótová torta, 6 vajec Tortová forma Ø 28 cm 2 150-160 1 10

- 25-35

Trený koláč s vrchnou vrstvou Plech na pečenie 3 160-180 - 20-40
3 160-170 1 30-40Trený koláč s vrchnou vrstvou Plech na pečenie 

* predhrejte 
** predhrejte 5 min, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
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Trený kolá , 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie

3+1

pary
140-160 - 30-50

Koláč z jemného cesta so suchou 
vrchnou vrstvou

Plech na pečenie 3 170-190 - 25-35

Koláč z jemného cesta so suchou
vrchnou vrstvou, 2 úrovne

Univerzálny + plech na pečenie                  3+1 160-170 - 35-45

Koláč z jemného cesta so šťavnatou  
vrchnou vrstvou

Univerzálny plech 3 160-180 - 55-65

Koláč z jemného cesta so šťavnatou  
vrchnou vrstvou

Univerzálny plech 3 150-170 - 55-85

Švajčiarsky koláč Univerzálny plech 3 170-190 - 45-55
Kysnutý koláč so suchou náplňou Univerzálny plech 3 160-180* - 10-15
Kysnutý koláč so suchou náplňou Univerzálny plech 3 150-160 1 20-30
Kysnutý koláč so suchou náplňou 
2  úrovne

Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 150-170 - 20-30

Kysnutý koláč so št'avnatou náplňou           Univerzálny plech 3 180-200 - 30-40
Kysnutý koláč so št'avnatou náplňou 
2  úrovne

Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 150-170 - 45-60

Vianočka, kysnutá pletenka Plech na pečenie 2 160-170 - 25-35
Vianočka, kysnutá pletenka Plech na pečenie 2 150-160 2 25-35
Piškótová roláda Plech na pečenie 3 180-200* - 8-15
Piškótová roláda Plech na pečenie 3 180-200* 1 10-15
Štóla z 500 g múky Plech na pečenie 2 150-170 - 45-60
Štóla z 500 g múky Univerzálny plech 3 140-150 2 80-90
Štrúdľa, sladká Univerzálny plech 2 170-180 - 50-60
Štrúdľa, sladká Univerzálny plech 3 180-190 2 50-60
Štrúdľa, zmrazená Univerzálny plech 3 200-220 - 35-45
Štrúdľa, zmrazená Univerzálny plech 3 180-200 1 35-45

Cukrovinky Plech na pečenie 3 160** - 25-35
Cukrovinky Plech na pečenie 3 150** - 25-35
Cukrovinky, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 150** - 25-35
Cukrovinky, 3 úrovne Univerzálny + plech na pečenie               5+3+1 140** - 35-45
Mufiny Plech na mufiny 3 170-190 - 15-20
Mufiny Plech na mufiny 3 150-160 1 25-35
Mufiny, 2 úrovne Plechy na mufiny 3+1 160-180* - 15-30
Drobné kysnuté pečivo Plech na pečenie 3 160-180 - 25-35
Drobné kysnuté pečivo Plech na pečenie 3 150-170 - 25-35
Drobné kysnuté pečivo Plech na pečenie 3 160-180 2 25-35
Drobné kysnuté pečivo, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie 3+1 150-170 - 25-40
Pečivo z lístkového cesta Plech na pečenie 3 170-190* - 20-35
Pečivo z lístkového cesta Plech na pečenie 3 200-220* 1 15-25
Pečivo z lístkového cesta, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie 3+1 170-190* - 20-45
Pečivo z lístkového cesta, 3 úrovne Plechy na pečenie + univerzálny plech       5+3+1 170-190* - 20-45
Pečivo z lístkového cesta, nízke,  
4 úrovne

4 rošty 5+3+2+1 180-200* - 20-35

3 200-220 - 30-40Pečivo z odpaľovaného cesta Plech na pečenie 
* predhrejte 
** predhrejte 5 min, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
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Tipy pre pe enie

Pe ivo z odpa ovaného cesta Plech na pe enie 3 200-220* 1 25-35
Pečivo z odpaľovaného cesta, 2 úrovne    Univerzálny + plech na pečenie        3+1 190-210 - 35-45
Pľundrové pečivo Plech na pečenie 3 160-180 - 20-30
Pľundrové pečivo Plech na pečenie 3 160-180 1 25-35

Striekané pečivo Plech na pečenie 3 140-150** - 25-40
Striekané pečivo Plech na pečenie 3 140-150** - 25-40
Striekané pečivo, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 140-150** - 30-40
Striekané pečivo, 3 úrovne Plechy na pečenie + univerzálny plech    5+3+1 130-140** - 35-55
Cukrovinky Plech na pečenie 3 140-160 - 15-30
Cukrovinky, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 140-160 - 15-30
Cukrovinky, 3 úrovne Plechy na pečenie + univerzálny plech   5+3+1 140-160 - 15-30
Pusinky Plech na pečenie 3 90-100* - 100-130
Pusinky, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 90-100* - 100-150
Makrónky Plech na pečenie 3 90-110 - 20-40

Univerzálny + plech na pečenie                 3+1 90-110 - 25-45

Príslušenstvo/riad

Chcete zistiť, či je koláč prepečený.         Zapichnite drevenú špajdľu do miesta, kde je koláč najvyšší. Pokiaľ sa cesto už nelepí na špajdľu, je koláč hotový.
Koláč nevykysol. Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predĺžte dobu pečenia.  

Zohľadnite použité suroviny a pokyny v recepte.
Koláč je v strede vysoký a na okraji 
nižší.

Tukom pomastite iba dno formy na pečenie. Po upečení koláč opatrne vyberte z formy nožom.

Ovocná šťava z koláča vyteká. Nabudúce použite hlbší univerzálny plech.
Drobné pečivo sa pri pečení po stra-
nách zlepuje.

Medzi jednotlivými kúskami dodržujte rozostupy cca 2 cm. Tak bude mať pečivo dostatok miesta 
na nakysnutie a upečie sa do zlatista zo všetkých strán.

Koláč je príliš suchý. Alebo nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráťte doba pečenia.
Koláč je príliš svetlý. Pokiaľ sú úroveň vloženia a použité príslušenstvo správne, nabudúce prípadne zvýšte teplotu  

alebo predĺžte dobu pečenia.
Koláč je navrchu príliš svetlý a zdola 
príliš tmavý.

Nabudúce vložte príslušenstvo o úroveň vyššie.

Koláč je navrchu príliš tmavý a zdola 
príliš svetlý.

Nabudúce vložte koláč na nižšiu úroveň. Zvoľte nižšiu teplotu a predĺžte dobu pečenia.

Koláč vo forme je vzadu 
príliš tmavý.

Nestavajte formu až k zadnej stene, ale doprostred priestoru na pečenie.

Koláč je príliš tmavý. Nabudúce zvoľte nižšiu teplotu a prípadne predĺžte dobu pečenia.
Pečivo hnedne nerovnomerne. Zvoľte nižšiu teplotu.

Aj prečnievajúci papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na pečenie vždy vhodne pri-
strihnite.
Dbajte na to, aby forma na pečenia nestála priamo pred otvormi zadnej steny priestoru na pečenie.
Pri pečení drobného pečiva by sa mala podľa možnosti použiť rovnaká veľkosť a hrúbka.

Piekli ste na viacerých úrovniach. 
Pečivo na hornom plechu na pečenie 
je tmavšie ako na dolnom.

Na pečenie na viacerých úrovniach použite vždy 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách  
zasunuté súčasne do rúry na pečenie nemusí byť hotové v rovnakej dobe.

Koláč vyzerá dobre, ale vnútri nie
je prepečený.

Pečte dlhšie pri nižšej teplote a pridávajte menej tekutiny. Pri koláčoch so šťavnatou náplňou najprv predpečte  
korpus. Posypte ho posekanými mandľami alebo strúhankou a až potom pridajte hornú šťavnatú vrstvu.

Koláč nejde vyklopiť z formy. Po upečení nechajte koláč 5 až 10 minút vychladnúť. Pokiad' ani potom nejde z formy vyklopiť, uvoľnite ho  
opatrne pomocou noža. Otočte formu znovu hore dnom a niekol'kokrát ju utrite vlhkou studenou  
handrou. Pri ďalšom použití formu vymastite tukom a vysypte strúhankou.

Makrónky, 2 úrovne
* predhrejte 
** predhrejte 5 min, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu 
** Predhrejte 5 min, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
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Chlieb a 
Váš spotrebič ponúka mnoho programov na pečenie 
chleba a žemlí. V tabuľke nastavenia nájdete 
optimálne nastavenie na úpravu mnohých pokrmov.
Dbajte na pokyny výrobcu v odseku 
zaoberajúcom sa kysnutím cesta.
Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš 
spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne 
prisposobené priestoru na pečenie a prevádzkovým 
režimom.

Chlieb a žemle po využití podpory pary získajú  
chrumkavú kôrku a lesklý povrch. Pečivo sa menej  
vysuší.
Pečenie s podporou pary je možné iba na jednej úrovni.

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pe enie na jednej úrovni 
Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce 
úrovne vkladania:

vysoké pečivo: úroveň 2
nízke pečivo: úroveň 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete  
zvoliť úroveň 1, 2, 3 a 4.

Pe enie na dvoch úrovniach 
Použite 4D horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo 
formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť 
hotové súčasne.

univerzálny plech: úroveň 3 
plech na pečenie: úroveň 1
formy na rošte 
prvý rošt: úroveň 3 
druhý rošt: úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť 
až 45 percent energie. Formy vkladajte do priestoru na 
pečenie vedl'a seba alebo nad seba.

Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo 
a správne ho vkladali do priestoru na pečenie.

Rošt 
Rošt zasuňte otvorenou stranou ku dvierkam spotrebiča 
a záhybom dole. Riad a formy postavte vždy na rošt.

 
Univerzálny plech alebo plech na pečenie zasuňte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.

Formy na pe enie 
Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy.
Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predlžujú 
dobu pečenia a pečivo sa nesfarbí pravidelne. Ke  
pe iete s takýmito formami a chcete použiť  
horný/dolný ohrev, zasu te formu do úrovne 1.

Pre pečenie s podporou pary musia byť formy na 
pečenie žiaruvzdorné a odolné proti pare. 

Papier na pe enie 
Používajte iba papier na pečenie, ktorý je pre zvolenú 
teplotu vhodný. Papier vždy upravte na správnu 
veľkosť.

Nepoužívajte silne namrazené potraviny. 
Najprv ľad z potravín odstráňte.
Hlboko zmrazené potraviny sú čiastočne nerovnomerne  
predpečené. Nerovnomerné zafarbenie zostane i po  
upečení.

V tabuľke nájdete optimálne režimy pečenia pre rôzne typy 
chleba a žemlí. Teplota a doba pečenia závisia od  
množstva a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách vždy 
uvedené približné nastavenie. Skúste začať najprv s nižšími  
hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie  
zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte  
vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Dobu pečenia nie je možné skrátiť 
vyššími teplotami. Chlieb alebo žemle by boli 
upečené iba na povrchu, ale neboli by prepečené.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov  
do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až  
20 percent energie. Pokiaľ rúru na pečenie   
predhrejete, uvedená doba pečenia sa tým skráti  
o niekoľko minút.

Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je  
uvedené v tabuľke. Pokrm a príslušenstvo vložte do  
priestoru na pečenie až po predhriatí. 
Pre niektoré pokrmy je nutné ich piecť vo viacerých  
krokoch. Tieto potraviny sú uvedené v tabuľke.

Uvedené hodnoty pre chlebové cesto platia nielen pre  
cesto na plechu, ale aj pre cesto vo forme. 
Pokiaľ chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte
sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke.

Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie nepotrebné 
príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny výsledok 
úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Pozor!
Nikdy nenalievajte do horúceho priestoru na pečenie 
vodu ani doň nestavajte nádobu s vodou. Zmenou 
teploty môže dojsť k poškodeniu smaltu.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Gril s cirkuláciou vzduchu
 Veľkoplošný gril
 Funkcia coolStart

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

1 = nízky  
2 = stredný  
3 = vysoký 
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Biely chlieb, 750  g Univerzálny plech alebo
hranatá forma

2 210-220* - 10-15
180-190 - 25-35

Biely chlieb, 750  g Univerzálny plech alebo
hranatá forma

2 210-220 3 10-15
180-190 - 25-35

Zmiešaný chlieb, 1,5 kg Univerzálny plech alebo
hranatá forma

2 210-220* - 10-15
180-190 - 40-50

Zmiešaný chlieb, 1,5 kg Univerzálny plech alebo
hranatá forma

2 210-220 3 10-15
180-190 - 45-55

Celozrnný chlieb, 1 kg Univerzálny plech 2 210-220* - 10-15
180-190 - 40-50

Celozrnný chlieb, 1 kg Univerzálny plech 2 210-220 3 10-15
180-190 - 40-50

Chlebová placka Univerzálny plech 3 230-250 - 20-30
Chlebová placka Univerzálny plech 3 220-230 3 20-30

Žemle alebo bageta, predpečené**       Univerzálny plech 3 - - -
Žemle alebo bageta pripravené na 
zapečenie, predpečené

Plech na pečenie 3 200-220 2 10-20

Žemle, sladké, čerstvé Plech na pečenie 3 170-190* - 15-20
Žemle, sladké, čerstvé Plech na pečenie 3 150-170 3 25-35
Žemle, sladké, čerstvé, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie 3+1 150-170* - 20-30

Žemle, čerstvé Plech na pečenie 3 180-200 - 20-30
Žemle, čerstvé Plech na pečenie 3 200-220 2 20-30
Bageta, predpečená, chladená** Univerzálny plech 3 - - -
Bageta, predpečená, chladená Plech na pečenie 3 200-220 1 10-20
Žemle, bagety, regeneračný ohrev Rošt 2 150-160* - 10-20

Žemle alebo bageta, predpečené**       Univerzálny plech 3 - - -

Žemle alebo bageta pripravené na 
zapečenie, predpečené

Plech na pečenie 3 180-200 1 15-25

Lúhované pečivo z kysnutého 
cesta,  polotovary**

Univerzálny plech 3 - - -

Malé pečivo z kysnutého cesta, lúho-
vané, polotovary

Plech na pečenie 3 210-230 1 18-25

Croissanty, polotovary Univerzálny plech 3 170-190 - 30-35
Croissanty, polotovary Plech na pečenie 3 180-200 1 20-25
Žemle, bagety, regeneračný ohrev Rošt 2 160-170 - 10-20

Zapečené hrianky, 4 kusy Rošt 3 190-210 - 10-15
Zapečené hrianky, 12 kusov Rošt 3 230-250 - 10-15

Rošt 5 3 - 4-6Opečené hrianky (nepredhrievať) 
* predhrejte 
** dodržiavajte údaje na obale
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Pizza, quiche a pikantné kolá e
Váš spotrebič ponúka mnoho programov na prípravu 
pizze, quiche a pikantných koláčov. V tabuľke nastavenia 
nájdete optimálne nastavenie na úpravu mnohých 
pokrmov.
Dbajte na pokyny výrobcu v odseku zaoberajúcom 
sa kysnutím cesta.
Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš 
spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne 
prisposobené priestoru na pečenie a prevádzkovým 
režimom.

Niektoré pečivo (napr. kysnuté pečivo) po využití  
podpory pary získa chrumkavú kôrku a lesklý povrch.  
Pečivo sa menej vysuší.
Pečenie s podporou pary je možné iba na jednej úrovni.

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pe enie na jednej úrovni 
Na pečenie na jednej úrovni používajte nasledujúce  
úrovne vkladania:

vysoké pečivo: úroveň 2
nízke pečivo: úroveň 3

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, 
môžete zvoliť úroveň 1, 2, 3 a 4.

Pe enie na viacerých úrovniach 
Používajte 4D horúci vzduch. Súčasne zasunuté pečivo 
na plechu alebo vo formách nemusí byt' súčasne hotové.

Pečenie na dvoch úrovniach: 
univerzálny plech: úroveň 3
plech na pečenie: úroveň 1
formy na rošte
prvý rošt: úroveň 3 
druhý rošt: úroveň 1

Pečenie na štyroch úrovniach:
4 rošty s papierom na pečenie
prvý rošt: úroveň 5 
druhý rošt: úroveň 3 
tretí rošt: úroveň 2 
štvrtý rošt: úroveň 1

Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť  
až 45 percent energie. Formy vkladajte do priestoru na  
pečenie vedľa seba alebo nad seba.
Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné 
príslušenstvo a správne ho vkladali do priestoru na 
pečenie.
Rošt 
Rošt zasuňte otvorenou stranou ku dvierkam spotrebiča 
a záhybom dole. Riad a formy postavte vždy na rošt.

 
Univerzálny plech alebo plech na pečenie zasuňte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.
Na veľmi obloženú pizzu použíte univerzálny  
plech.

Formy na pe enie 
Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy.
Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú 
čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne. Keď 
pečiete s takýmito formami a chcete použiť horný/dolný 
ohrev, zasuňte formu do úrovne 1.
Formy na pečenie s pridaním pary musia byť odolné 
voči vysokým teplotám a pare.

Papier na pe enie 
Používajte iba papier na pečenie, ktorý je pre zvolenú 
teplotu vhodný. Papier vždy upravte na správnu 
veľkosť.

Nepoužívajte silne namrazené potraviny. 
Najprv ľad z potravín odstráňte.
Hlboko zmrazené potraviny sú čiastočne nerovnomerne  
predpečené. Nerovnomerné zafarbenie zostane i po  
upečení.

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie  
rôznych druhov pokrmov. Teplota a doba pečenia sú  
závislé od množstva a vlastností cesta. Preto je 
v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie.  
Začnite najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota  
zaistí rovnomerné prepečenie. V prípade potreby  
najbližšie nastavte vyššiu teplotu.

Upozornenie: Dobu pečenia nie je možné 
skrátiť vyššími teplotami. Pokrm by bol hotový 
iba na povrchu, ale nebol by prepečený.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do  
studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až  
20 percent energie. Pokiad' rúru na pečenie predhrejete,  
uvedená doba pečenia sa tým skráti o niekoľko minút.
Pre vybrané pokrmy je predhrievanie nutnosťou a je 
uvedené v tabuľke. Pokrm a príslušenstvo vložte
do priestoru na pečenie až po predhriatí.
Pokial' chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte  
sa podľa podobného pečiva uvedeného v tabuľke.
Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie nepotrebné 
príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny výsledok 
úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Stupeň pizza
 Funkcia coolStart

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:
1  nízky  
2 stredný  
3 vysoký 
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Nákyp a 
Váš spotrebič ponúka mnoho druhov režimov na 
prípravu nákypov a soufflé. V tabuľke nastavenia nájdete 
optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.
Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre  
váš spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne  
prispôsobené priestoru na pečenie  
a prevádzkovým režimom.

Používajte uvedené úrovne vkladania.

Pokrm vo formách alebo na univerzálnom plechu  
môžete pripravovať na jednej úrovni.

formy na rošte: úroveň 2 
univerzálny plech: úroveň 2

Pre soufflé používajte funkciu pary. Nepotrebujete vodný  
kúpeľ. Malé formičky postavte na parnú nádobu  
s otvormi, veľkost' XL, alebo na rošt.

Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom 
kúpeli, prikryte fóliou.
Súčasnou prípravou viacerých pokrmov môžete ušetriť  
až 45 percent energie. Formy vkladajte do priestoru na  
pečenie vedľa seba alebo nad seba.

Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné príslušenstvo 
a správne ho vkladali do priestoru na pečenie.

Rošt 
Rošt zasuňte otvorenou stranou ku dvierkam spotrebiča 
a záhybom dole. Riad a formy postavte vždy na rošt.

Univerzálny plech 
Univerzálny plech alebo plech na pečenie zasuňte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.
Riad 
Na prípravu nákypov a na zapekanie používajte široké 
a nízke nádoby. V úzkych vysokých nádobách by doba 
úpravy pokrmu trvala dlhšie a pokrm by bol zhora 
tmavší.
Na prípravu s podporou pary musia byť formy 
žiaruvzdorné a odolné proti pare.

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu na  
prípravu rôznych nákypov a soufflé. Teplota a doba  
pečenia sú závislé od množstva a receptu. Výsledok  
úpravy pokrmu je závislý od veľkosti nádoby  
a výšky nákypu. Preto je v tabuľkách vždy uvedené  
približné nastavenie. Začnite najskôr s nižšími  
teplotami. Nižšia teplota zaistí 

d a
a

Pizza, čerstvá Plech na pečenie 3 200-220 - 25-35
Pizza, čerstvá, 2 úrovne Univerzálny + plech na pečenie    3+1 180-200 - 35-45
Pizza, čerstvá, tenký korpus Plech na pizzu 2 220-230 - 20-30
Pizza, chladená** Rošt 3 - - -

Pizza, tenký korpus, 1 kus** Rošt 3 - - -
Pizza, tenký korpus, 2 kusy Rošt + plech na pečenie 3+1 190-210 - 20-25 
Pizza, hrubý korpus, 1 kus** Rošt 3 - - -
Pizza, hrubý korpus, 2 kusy Univerzálny plech + rošt 3+1 190-210 - 20-30
Pizzová bageta** Rošt 3 - - -
Mini pizze** Univerzálny plech 3 - - -
Mini pizze, Ø 7 cm, 4 úrovne 4 rošty 5+3+2+1 180-200* - 20-30

Pikantné koláče vo forme Tortová forma Ø 28 cm 2 170-190 - 55-65
Pikantné koláče vo forme Tortová forma Ø 28 cm 2 170-190 1 60-70
Koláč quiche Forma na tarte, čierny plech 3 190-210 - 30-40
Alsaský koláč Univerzálny plech 3 240-250* - 10-18
Alsaský koláč Univerzálny plech 2 200-220* 2 15-25
Pirohy Forma na nákyp 2 190-200 - 30-45
Empanada (plnené taštičky) Univerzálny plech 3 180-190 - 30-45
Empanada (plnené taštičky) Univerzálny plech 2 170-190 2 30-40

Univerzálny plech 1 200-220* - 20-30Turecký Börek (Burek)
* predhriať 
** dodržiavajte údaje na obale
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rovnomerné prepečenie.
V prípade potreby najbližšie nastavte vyššiu teplotu. 

Upozornenie: Dobu úpravy nie je možné skrátiť vyššími  
teplotami. V takom prípade bude nákyp alebo soufflé  
hotové iba na povrchu, ale nebude prepečené.
Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov  
do studeného priestoru na pečenie. Tak ušetríte až  
20 percent energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete  
tým uvedenú dobu pečenia o niekoľko minút.
Pokiaď chcete piecť podľa vlastného receptu,  
orientujte sa podľa podobného pokrmu uvedeného  
v tabuľke. Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie  
nepotrebné príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny  
výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Gril s cirkuláciou vzduchu 
 Stupeň pre pizzu
 Funkcia coolStart
 Varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

1  nízky  
2 stredný 
3  vysoký 

Hydina
Váš spotrebič ponúka mnoho druhov ohrevu na 
prípravu hydiny. V tabuľke nastavenia nájdete 
optimálne nastavenie na prípravu mnohých pokrmov.

Pe enie na rošte
Pečenie na rošte je obzvlášť vhodné pre  
veľkú hydinu alebo viac kusov mäsa naraz.
Zasuňte univerzálny plech s roštom, ktorý je na ňom  
položený, do uvedenej úrovne vkladania. Dbajte na  
to, aby rošt dosadal na univerzálny plech. 

 "Príslušenstvo" na strane 12 
Podľa druhu a veľkosti hydiny nalejte 
do univerzálneho plechu až  l vody. Tuk bude  
odkvapkávať do plechu. Z odkvapkanej šťavy  
z hydiny môžete pripraviť omáčku. Tiež sa tvorí  
i menej dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.  

Používajte iba nádobu, ktorá je vhodná do rúry na  
pečenie. Vyskúšajte, či sa nádoba vojde do priestoru  
na pečenie.

Najvhodnejšia je nádoba zo skla. Horúcu sklenenú  
nádobu ukladajte na suchú podložku. Po položení na  
mokrú alebo studenú podložku by mohla nádoba  
prasknúť. 
Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo  
odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné.  
Hydina sa v nich pečie pomalšie a menej sa upečie do 
zlatista.  
Použite vyššiu teplotu alebo dlhšiu dobu pečenia. 
Dbajte na údaje od výrobcu riadu. 

Na pečenie hydiny použite najlepšie vysokú formu na  
pečenie. Formu postavte na rošt. Pokiaľ nemáte  
vhodnú nádobu, použite univerzálny plech.

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej  
nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby veko  
veľkosťou zodpovedalo danej nádobe a dobre  
doliehalo. Nádobu postavte na rošt.
Po upečení pokrmu a zdvihnutí veka môže unikať  
horúca para. Preto najprv odklopte zadnú časť  
veka, aby mohla para uniknúť a nedošlo  k opareniu.

pary
Nákyp, pikantný, uvarené suroviny

Príslušenstvo/riad

Forma na nákyp 2 200-220 - 30-50
Nákyp, pikantný, uvarené suroviny Forma na nákyp 2 150-170 2 40-50
Nákyp, sladký Forma na nákyp 2 170-190 - 40-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg Forma na nákyp 2 160-180 - 50-60
Lasagne, čerstvé, 1 kg Forma na nákyp 2 170-180 2 35-45
Lasagne, zmrazené, 400 g** Rošt 2 - - -
Lasagne, zmrazené, 400 g Otvorená nádoba 2 180-190 2 40-50
Gratinované zemiaky, surové prísady, 
výška max. 4 cm

Forma na nákyp 2 160-190 - 50-70

Gratinované zemiaky, surové prísady, 
výška max. 4 cm

Forma na nákyp 2 160-170 3 50-60

Gratinované zemiaky, surové prísady, 
výška max. 4 cm, na 2 úrovniach

Forma na nákyp 3+1 150-170 - 60-80

Soufflé Forma na nákyp 2 160-180* - 35-45
Soufflé Forma na nákyp 2 170-180 2 30-40

Formičky na jednotlivé porcie 3 100 - 40-45Soufflé
* predhriať 
** dodržiavajte údaje na obale
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Hydina môže byť chrumkavá, aj keď ju pečiete 
v uzatvorenej nádobe. Za týmto účelom 
použite sklenené veko a nastavte vyššiu  
teplotu.

Určité pokrmy budú s využitím podpory pary 
chrumkavejšie. Získajú lesklý povrch a menej sa 
vysušia.
Použite otvorené nádoby. Nádoby musia byť 
žiaruvzdorné a odolné proti pare.
Podporu pary zapnite podľa údajov uvedených 
v tabuľke. Niektoré pokrmy budú lepšie, 
keď ich pripravíte vo viacerých krokoch. 
Tie sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare
Na rozdiel od podpory pary sú kuracie kúsky s funkciou 
varenia v pare pečené šetrnejšie. Zostávajú obzvlášt'  
št'avnaté. Ako chut'ový variant môžete kuracie kúsky 
pred varením v pare osmažit', doba pečenia sa skráti.

Vačšie kúsky potrebujú dlhšiu dobu nahrievania  
a dlhšiu dobu pečenia. Keď používate viac kúskov  
s rovnakou hmotnost'ou, predlžuje sa doba  
nahrievania, nie doba pečenia. 
Kusy hydiny nemusíte obraca .

Používajte parnú nádobu s otvormi, veľkost' XL,  
a zasuňte pod ňu univerzálny plech. 
Môžete použit' tiež sklenenú misu a tú postavit' na rošt.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. 
Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.
Grilované mäso položte na rošt. Dodatočne 
zasuňte univerzálny plech skosením k dvierkam 
spotrebiča aspoň jednu úroveň vkladania pod 
rošt. Odkvapkávajúci tuk sa zachytí.
Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy 
s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak 
rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. 
Grilované kúsky položte priamo na rošt.
Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do 
mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa.

Upozorneni
Ohrievacie teleso grilu sa neustále zapína a vypína,
tento jav je normálny. Početnosť sa riadi 
podľa nastaveného stupňa grilovania.
Počas grilovania sa môže tvoriť dym.

Teplotná sonda
Pomocou teplotnej sondy môžete pokrmy pripravovať  
pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité pokyny 
na použitie teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Sú v nej  
uvedené informácie pre zapojenie teplotnej sondy, 

možné druhy ohrevov a ďalšie informácie. 
 "Teplotná sonda" na strane 28

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie  
rôznych druhov hydiny. Teplota a doba pečenia sú  
závislé od množstva, vlastností a teploty potraviny.  
Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie.  
Začnite najskôr s nižšími teplotami. V prípade potreby  
najbližšie nastavte vyššiu teplotu.
Hodnoty nastavenia platia iba pre hydinu vybratú 
priamo z chladničky, nenaplnenú, pripravenú na 
pečenie, vloženú do studeného priestoru na pečenie.  
Tak ušetríte až 20 percent energie. Pokiaľ  
predhrievate, skracujete tým uvedenú dobu pečenia  
o niekoľko minút.
V tabuľke sú uvedené údaje pre hydinu s navrhovanou  
hmotnosťou. Pokiaľ pripravujete hydinu s vyššou  
hmotnosťou, ako je uvedené v tabuľke, nastavte 
v každom prípade nižšiu teplotu. Pri pečení viacerých  
kusov hydiny sa orientujte podľa najťažšieho kusa.  
Jednotlivé kúsky hydiny by mali byť zhruba rovnako veľké.
Všeobecne platí: Čím väčší kus hydiny pečiete, tým  
nižšia je teplota a tým dlhšia je doba pečenia.

Hydinu obráťte asi po uplynutí  až  uvedenej doby.

Upozornenie: Používajte iba papier na pečenie, ktorý 
je pre zvolenú teplotu vhodný. Papier vždy upravte
na správnu veľkosť.

Tipy
Pokiaľ budete piecť hus alebo kačicu, prepichnite kožu
pod krídlami, aby mohol vytekať tuk.
Pri kačacích prsiach kožu narežte. Prsia neotáčajte.
Pokiaľ hydinu pri pečení otáčate, dbajte na to, aby prsia
alebo koža boli najprv dole.
Hydina sa krásne upečie do zlatista a bude  

      chrumkavá, pokiaľ ju pred koncom pečenia   
      potriete maslom, slanou vodou alebo  
      pomarančovou šťavou.
Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie nepotrebné 
príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny výsledok úpravy 
pokrmu a ušetríte až 20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Gril s cirkuláciou vzduchu
 Veľkoplošný gril
 Funkcia coolStart
 Varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

1  nízky  
2  stredný  
3 vysoký 
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Mäso
Váš spotrebič ponúka mnoho programov 
na úpravu mäsa. V tabuľke nastavenia 
nájdete optimálne nastavenie na úpravu 
mnohých pokrmov.
Pe enie a dusenie
Chudé mäso potrite podľa potreby tukom alebo 
ho preložte kúskami slaniny.
Kožu mäsa mriežkovito narežte. Pokiaľ mäso pri pečení 
otáčate, dbajte na to, aby bola koža najprv stranou dole.
Keď je pečené mäso hotové, malo by ešte 10 minút po  
upečení odpočívať vo vypnutej a zatvorenej rúre na  
pečenie. Tak sa lepšie rozloží šťava. Prípadne pečené  
mäso zabaľte do alobalu. Doba uvedená v tabuľke  
nezahŕňa dobu „odpočinku" mäsa.

Pe enie na rošte
Vďaka pečeniu na rošte bude pečené mäso krásne  
chrumkavé zo všetkých strán.
Podľa druhu a veľkosti mäsa nalejte
do univerzálneho plechu až   l vody. Plech zachytí 
odkvapkávajúcu šťavu a tuk. Z odkvapkanej šťavy
z mäsa môžete pripraviť omáčku. Tiež sa tvorí i menej 
dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.
Zasuňte univerzálny plech s položeným roštom do 
uvedenej úrovně vkladania. Dbajte na to, aby rošt 
správne priliehal na univerzálny plech.  

 "Príslušenstvo" na strane 12

K
Kurča, 1 kg Rošt 2 200-220 - 60-70
Kurča, 1 kg Rošt 2 190-210 2 50-60
Filé z kuracích pŕs, po 150 g Rošt 4 3* - 15-20
Filé z kuracích pŕs (variť v pare) Parná nádoba 3 100 - 15-25
Kuracie kúsky, po 250 g Rošt 3 220-230 - 30-35
Kuracie kúsky, po 250 g Rošt 3 200-220 2 30-45
Kuracie prsty, nugety, zmrazené** Univerzálny plech 3 - - -
Veľké kurča, 1,5 kg Rošt 2 200-220 - 70-90
Veľké kurča, 1,5 kg Rošt 2 180-200 2 65-75

K
Kačka, neplnená, 2 kg Rošt 1 180-200 - 90-110
Kačka, neplnená, 2 kg Rošt 2 150-160 2 70-90

180-190 - 30-40
Kačacie prsia, po 300 g Rošt 3 230-250 - 25-30
Kačacie prsia, po 300 g Rošt 3 220-240 2 25-30
Hus, 3 kg Rošt 2 160-180 - 120-150
Hus, 3 kg Rošt 2 130-140 2 110-120

150-160 2 20-30
170-180 - 30-40

Husacie stehná, po 350 g Rošt 2 210-230 - 40-50
Husacie stehná, po 350 g Rošt 3 190-200 2 45-55

M
Mladá morka, 2,5 kg Rošt 2 180-200 - 70-90
Mladá morka, 2,5 kg Rošt 2 140-150 2 70-80

170-180 - 20-30
Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg Uzatvorená nádoba 2 240-250 - 80-100
Morčacie horné stehno, s 
kosťou, 1 kg

Rošt 2 180-200 - 80-100

Morčacie horné stehno, s 
kosťou, 1 kg

Rošt 2 170-180 2 80-100

* 5 min predhrievajte
** Dodržiavajte údaje na obale.
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Pe enie a dusenie v 
Pečenie a dusenie v nádobe je pohodlnejšie. 
Pečené mäso môžete jednoducho vytiahnuť z rúry 
na pečenie a priamo v nádobe pripraviť omáčku.
Používajte iba nádobu, ktorá je vhodná do rúry na  
pečenie. Vyskúšajte, či sa nádoba vojde do priestoru  
na pečenie. 
Najvhodnejšia je nádoba zo skla. Horúcu sklenenú  
nádobu ukladajte na suchú podložku. Po položení na
mokrú alebo studenú podložku by mohla nádoba  
prasknúť. 
K pečeniu mäsa bez tuku pridajte trochu tekutiny.  
V sklenenej nádobe by malo byť dno nádoby zakryté  
do výšky cca  cm.
Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu  
nádoby a od toho, či použijete veko. Pokiaľ  
mäso pripravujete v smaltovanej alebo tmavej  
nádobe, prilejte viac tekutiny, ako keď ho pečiete  
v sklenenej nádobe.
Počas pečenia sa tekutina odparuje. Podľa potreby 
opatrne prilievajte tekutinu.
Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo  
odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné. Mäso  
sa v nich pečie pomalšie a menej sa upečie do zlatista. 
Použite vyššiu teplotu alebo dlhšiu dobu pečenia.
Dbajte na údaje od výrobcu nádoby.

 nádoba 
Na pečenie mäsa je najvhodnejšia hlboká forma na  
pečenie. Položte formu na rošt. Keď nemáte  
vhodnú nádobu, použite univerzálny plech.

Varný priestor zostane pri pečení v zakrytej nádobe  
podstatne čistejší. Dbajte na to, aby veko sedelo 
a dobre doliehalo. Nádobu postavte na rošt.
Vzdialenosť medzi mäsom a vekom musí byť  
minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.
Pri odobratí veka po upečení môže unikať veľmi  
horúca para. Veko vzadu nadvihnite, aby mohla  
horúca para unikať.
Pred dusením vždy mäso podľa potreby opečte. Aby  
vznikol základ šťavy, pridajte vodu, víno, ocot alebo  
podobne. Dno nádoby by malo byť zakryté do výšky 
1 až 2 cm.
Počas pečenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade 
potreby opatrne dolejte tekutinu.
Pečené mäso môže byť chrumkavé, aj keď ho pečiete 
v uzatvorenej nádobe. S týmto cieľom použite sklenené  
veko a nastavte vyššiu teplotu.

Pe enie a dusenie s  pary
Určité pokrmy budú vďaka úprave s podporou pary 
chrumkavejšie a menej sa vysušia.
Použite otvorené nádoby. Nádoby musia byť 
žiaruvzdorné a odolné proti pare.
Pečené mäso nemusíte obracať.
Podporu pary zapnite pod'a údajov uvedených 
v tabuľke. Niektoré pokrmy budú lepšie, keď ich 
pripravíte vo viacerých krokoch. Tie sú uvedené 
v tabuľke.

Varenie v pare
Na rozdiel od podpory pary je príprava mäsa s funkciou  
"varenie v pare" pečené šetrnejšie, nevznikne ale 
kôrka. Mäso zostáva obzvlášt' št'avnaté. 
Ako chuťovú variantu môžete mäso pred varením v pare 
opiecť, doba pečenia sa skráti.
Väčšie kúsky potrebujú dlhšiu dobu nahrievania 
a dlhšiu dobu pečenia. Keď používate viac kúskov  
s rovnakou hmotnost'ou, predlžuje sa doba  
nahrievania, nie doba  pečenia. 
Kúsky mäsa nie je nutné obracat'.
Používajte parnú nádobu s otvormi, veľkost' XL,  
a zasuňte pod ňu univerzálny plech. Môžete použit'
  tiež sklenenú misu a tú postavit' na rošt.
Grilovanie
Počas grilovania majte dvierka rúry na pečenie vždy 
zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorenej rúre na pečenie.

Položte pečené mäso na rošt. Dodatočne vložte  
univerzálny plech skosením k dvierkam spotrebiča  
aspoň jednu úroveň vkladania pod rošt. 
Odkvapkávajúci tuk sa zachytí.
Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy 
s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne 
zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky 
položte priamo na rošt.
Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do 
mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa.
Grilovanú potravinu osoľte až po grilovaní. Soľ odoberá  
z mäsa vodu.

Upozorneni
Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína
a vypína, tento jav je normálny. Častosť zapínania 
a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
Pri grilovaní môže vznikať dym.

Teplotná sonda
Pomocou teplotnej sondy môžete pokrmy pripravovať  
pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité pokyny 
na použitie sondy v príslušnej kapitole. Sú v nej uvedené  
informácie pre zapojenie teplotnej sondy, môžné druhy  
ohrevov a ďalšie informácie.  "Teplotná sonda" 
na strane 28

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre pokrmy 
z mäsa. Teplota a doba pečenia závisia od množstva, 
vlastností a teploty potraviny. Preto sú uvedené rozsahy 
hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími 
hodnotami. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu 
hodnotu.
Hodnoty nastavenia platia vždy pre vloženie mäsa  
s teplotou z chladničky do studeného priestoru na 
pečenie. Ušetríte tak až 20 percent energie. 
Pri použití  predhrievania sa skráti uvedená doba pečenia 
o niekoľko minút.
V tabuľke nájdete údaje pre kusy mäsa s návrhom 
hmotnosti. Ak chcete piecť ťažší kus mäsa, v každom 
prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kúskov, 
orientujte sa podľa hmotnosti najťažšieho kusa pri 
zisťovaní doby pečenia. Jednotlivé kusy by mali byť 
približne rovnako veľké.
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Všeobecne platí: Čím väčší kus mäsa, tým nižšia teplota  
a tým dlhšia doba pečenia.

Obráťte pečené mäso a grilované kúsky asi po  
až  uvedenej doby.
Keď chcete piecť podľa vlastného receptu, orientujte sa  
podľa podobného pokrmu v tabuľke. Ďalšie informácie  
nájdete v tipoch na pečenie, dusenie a grilovanie na 
konci tabuľky.

, Pred použitím vyberte z priestoru na pečenie  
príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docielite tak  
optimálny výsledok varenia/pečenia a ušetríte až 
20 percent energie.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Gril s cirkuláciou vzduchu 
 Veľkoplošný gril
 Varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:

1 = nízky 
2 = stredný  
3 = vysoký 

Bravčová pečienka bez kože, 
napr.  krkovička, 1,5 kg

Otvorená nádoba 2 180-190 - 110-130

Bravčová pečienka bez kože, 
napr.  krkovička, 1,5 kg

Otvorená nádoba 2 180-190 1 110-130

Bravčová pečienka s kožou, 
napr.  pliecko, 2 kg

Rošt 2 190-200 - 130-140

Bravčová pečienka s kožou, 
napr.  pliecko, 2 kg

Otvorená nádoba 2 100 - 25-30
170-180 1 60-75
200-210 - 20-25

Bravčová panenka, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 220-230 - 70-80
Bravčová panenka, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 170-180 1 80-90
Bravčové filé, 400 g Rošt 3 220-230 - 20-25
Bravčové filé, 400 g Otvorená nádoba 3 210-220* 1 25-30
Bravčové filé, 400 g Parná nádoba 3 100 - 18-20
Údené bravčové s kosťou, 1 kg (s pri-
daním vody)

Uzatvorená nádoba 2 210-230 - 70-90

Údené bravčové s kosťou, 1 kg Otvorená nádoba 2 160-170 1 70-80
Bravčové steaky, hrúbka 2 cm Rošt 5 2 - 16-20
Bravčové medailónky, hrúbka 3 cm  
(5 min. predhriať)

Rošt 5 3* - 8-12

Hovädzie filé, stredne 
prepečené, 1 kg

Rošt 2 210-220 - 40-50

Hovädzie filé, stredne 
prepečené, 1 kg

Otvorená nádoba 2 190-200 1 50-60

Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg Uzatvorená nádoba 2 200-220 - 130-160
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg****       Otvorená nádoba 2 150 3 30

130 2 120-150
Roastbeef, stredne prepečený, 
1,5 kg

Rošt 2 220-230 - 60-70

Roastbeef, stredne prepečený, 
1,5 kg

Otvorená nádoba 2 190-200 1 65-80

Tafelspitz (Hovädzí chvost)** Otvorená nádoba 2 95 - 120-150
* predhriať
** na začiatku pridajte cca 200 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť 
*** bez obracania
**** na začiatku pridajte cca 100 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť
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Tipy pre pe enie a dusenie

Váš spotrebič ponúka mnoho druhov ohrevu na 
prípravu rýb. V tabuľke nastavenia nájdete optimálne 
nastavenie na úpravu mnohých pokrmov.
Celú rybu nemusíte obracať. Celú rybu za 
pomoci polovičky zemiaky položte chrbtom hore 
do priestoru na pečenia.

Či je ryba už hotová, zistíte podľa toho, že sa chrbtová 
plutva dá ľahko uvoľniť.

Rošt 3 3 - 15-20

Burger, výška 3 – 4 cm Rošt 4 3 - 25-30

Teľacia pečienka, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 160-170 - 100-120
Teľacia pečienka, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 170-180 1 90-110
Teľacie koleno, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 200-210 - 100-120
Teľacie koleno, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 170-180 1 100-120

Jahňacie stehno bez kosti, stredne  
prepečené, 1,5 kg

Otvorená nádoba 2 170-190 - 50-80

Jahňacie stehno bez kosti, stredne  
prepečené, 1,5 kg

Otvorená nádoba 2 170-180 1 80-90

Jahňací chrbát s kosťou*** Rošt 2 180-190 - 40-50
Jahňací chrbát s kosťou*** Otvorená nádoba 3 200-210* 1 25-30
Jahňacie kotlety Rošt 3 3 - 12-16

Grilovaná klobása Rošt 4 3 - 10-15
Viedenské párky Parná nádoba 3 80 - 14-20
Biela klobása Parná nádoba 3 80 - 12-20

Fašírka, 1 kg Otvorená nádoba 2 170-180 - 60-70
Fašírka, 1 kg Otvorená nádoba 2 190-200 1 70-80

Príslušenstvo/riad

* predhriať
** na začiatku pridajte cca 200 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť 
*** bez obracania.
**** na začiatku pridajte cca 100 ml tekutiny do nádoby; nádržka na vodu sa musí počas prevádzky doplniť

Priestor na pečenie je silne znečistený. Pripravujte pečené mäso v uzatvorenej nádobe pri vyššej teplote alebo použite grilovací plech. Pokiaľ 
použijete grilovací plech, dosiahnete optimálny výsledok pečenia. Grilovací plech môžete dokúpiť ako 
zvláštne príslušenstvo.

Pečené maso je príliš tmavé a kôrka  
miestami spálená alebo je mäso  
vysušené.

Skontrolujte teplotu a úroveň vkladania príslušenstva. Nabudúce zvoľte nižšiu teplotu a prípadne 
skráťte dobu pečenia.

Kôrka je príliš tenká. Zvýšte teplotu alebo po skončení doby úpravy na krátku dobu zapnite gril.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava 
je pripálená.

Nabudúce zvoľte menšiu nádobu alebo prilejte viac tekutiny. 

Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava 
je príliš svetlá a vodnatá.

Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie a prípadne pridajte menej tekutiny.

Pri dusení sa mäso pripáli. Nádoba na pečenie a pokrievka musia byť prispôsobené a pokrievka musí dobre dosadať.  
Znížte teplotu a v prípade potreby počas  dusenia ešte pridajte tekutinu.
Mäso osoľte až po grilovaní. Soľ vyťahuje z mäsa vodu. Pri obracaní do grilovaného pokrmu nepichajte. 
Používajte kliešte na grilovanie.

Steak, hrúbka 3 cm, stredne 
prepečený (bez predhrievania)

Grilovaný pokrm je vysušený.
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Pe enie a grilovanie na rošte
Položte rybu na rošt. Dodatočne vložte 
univerzálny plech skosením k dvierkam spotrebiča 
aspoň jednu úroveň vkladania pod rošt.
Podľa veľkosti a druhu ryby dajte do univerzálneho 
plecha až  l vody. Kvapkajúca tekutina sa zachytí. 
Vznikne menej dymu a priestor na pečenie zôstane 
čistejší.
Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. 
Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.
Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy 
s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne 
zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky 
položte priamo na rošt.
Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do 
ryby pichnete vidličku, ryba stratí šťavu a vysuší sa.

Upozorneni
Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína
a vypína, to je normálny jav. Častosť zapínania
a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
Pri grilovaní môže vznikať dym.

Pe enie a dusenie v 
Používajte iba nádobu, ktorá je vhodná do rúry na  
pečenie. Vyskúšajte, či sa nádoba vojde do priestoru  
na pečenie. 
Najvhodnejšia je sklenená nádoba. Horúcu sklenenú  
nádobu ukladajte na suchú podložku. Po položení na  
mokrú alebo studenú podložku by mohla nádoba 
prasknúť. 
Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo  
odrážajú ako zrkadlo, a preto nie sú príliš vhodné. Ryba  
sa v nich pečie pomalšie a menej sa upečie do 
zlatista. Použite vyššiu teplotu alebo dlhšiu dobu pečenia.
Dbajte na údaje od výrobcu nádoby.

Na pečenie celej ryby použite najlepšie hlbokú formu na 
pečenie. Formu postavte na rošt. Pokiaľ nemáte 
vhodnou nádobu, použite univerzálny plech.

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej  
nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby veko  
veľkosťou zodpovedalo danej nádobe a dobre  
doliehalo. Nádobu postavte na rošt. 
Pri dusení pridajte do nádoby dve až tri polievkové lyžice  
tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.
Po upečení pokrmu a zdvihnutí veka môže unikať  
horúca para. Preto najprv odklopte zadnú časť  
veka, aby mohla para uniknúť a nedošlo k opareniu.
Ryba môže byť chrumkavá aj v zakrytej nádobe.  
Použite nádobu so skleneným vekom a nastavte  
vyššiu teplotu.

Určité pokrmy budú vďaka úprave s podporou pary 
chrumkavejšie a menej sa vysušia.
Použite otvorené nádoby. Nádoby musia byť 
žiaruvzdorné a odolné proti pare.
Rybu nemusíte obracať.
Podporu pary zapnite podľa údajov uvedených
v tabuľke. Niektoré pokrmy je nutné pripravovať vo 
viacerých krokoch. Tie sú uvedené v tabuľke.

Varenie v pare
S funkciou varenia v pare sa ryba pripraví šetrnejšie 
a zostane mimoriadne šťavnatá.
Väčšie kusy potrebujú dlhšiu dobu rozohrievania a dlhšiu  
dobu ohrevu. Keď použijete viac rovnako ťažkých kusov,  
predĺži sa doba rozohrievania, nie doba ohrevu.
Rybu nemusíte obracať.
Používajte parnú nádobu s otvormi, veľkost' XL, a vložte  
pod ňu univerzálny plech. Môžete použit' tiež sklenenú  
misku a tú postavit' na rošt.
Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom 
kúpeli, zakryte fóliou.

Teplotná sonda
Pomocou teplotnej sondy na pečenie môžete   
pokrmy pripravovať pri presnej teplote. Prečítajte si   
dôležité pokyny na použitie sondy v príslušnej   
kapitole. Sú v nej uvedené informácie pre zapojenie 
teplotnej sondy, možné druhy ohrevov a ďalšie   
informácie.  

 "Teplotná sonda" na strane 28

V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na prípravu  
pokrmov z rýb. Teplota a doba pečenia sú závislé 
od množstva, vlastností a teploty potraviny. Preto je 
v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Začnite  
najskôr s nižšími teplotami. V prípade potreby najbližšie  
nastavte vyššiu teplotu. Hodnoty nastavenia platia iba  
pre vkladanie rýb do studeného priestoru na pečenie 
vybratých z chladničky. Tak ušetríte až 20 percent  
energie. Pokiaľ predhrievate, skracujete tým uvedenú  
dobu pečenia o niekoľko minút. V tabuľke sú uvedené  
hodnoty pre ryby s navrhovanou hmotnosťou. Pokiaľ  
pripravujete ryby s vyššou hmotnosťou, ako je v tabuľke  
uvedené, nastavte v každom prípade nižšiu teplotu. Pri  
pečení viacerých rýb sa orientujte podľa najťažšieho  
kusa. Jednotlivé ryby by mali byť zhruba rovnako veľké.
Všeobecne platí: Čím väčšia ryba, tým nižšia teplota 
a tým dlhší doba pečenia.
Rybu, ktorá nie je v polohe na bruchu, po uplynutí 
cca  až  uvedené doby obráťte.

Upozornenie: Papier na pečenie používajte len vtedy, 
keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie 
vždy vhodne pristrihnite.
Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie 
nepotrebné príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny 
výsledok úpravy pokrmu a ušetríte až 20 percent 
energie.

Použité druhy ohrevu:

 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Gril s cirkuláciou vzduchu
 Veľkoplošný gril
 Varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabuľke ako čísla:
1 = nízky  
2 = stredný  
3 = vysoký 
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Zelenina, prílohy a vajcia
Tu nájdete údaje pre varenie v pare čerstvej a zmrazenej  
zeleniny, zemiakov, ryže, obilnín a vajec. Okrem toho tu  
získate údaje pre pečenie napr. zmrazených  
hranolčekov.

Používajte iba originálne príslušenstvo. Pri varení 
v pare s parnou nádobou s otvormi, veľkost' XL, 
vložte pod ňu vždy dodatočne univerzálny plech. 
Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.

Varenie v pare na jednej úrovni 
Používajte úrovne vkladania uvedené v tabuľkách 
nastavenia.

Varenie v pare na dvoch úrovniach 
Varenie v pare na dvoch úrovniach sa skvelo hodí  
na súčasné varenie napr. brokolice a zemiakov.  
V prípade rôzne doby úpravy vložte potravinu  
s kratší dobou úpravy neskôr.

Rošt a parná nádoba, veľkost' S, s otvormi a/alebo
bez otvorov: úroveň  5
Parná nádoba s otvormi, veľkost' XL: úroveň  3

 
Keď používate nádobu, postavte ju na rošt alebo 
na  parnú nádobu s otvormi veľkosti XL.
Nádoba musí byt' tepelne odolná a odolná proti pare. 
V prípade hrubostenné nádoby sa doba úpravy predlžuje.
Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom 
kúpeli, zakryte fóliou.

 
Doba úpravy pri varení v pare je závislá od veľkosti  
potravín, ale nezávislá od celkového množstva. 
Pri vačšom celkovom množstve sa predlžuje doba 
nahrievania, nie  doba pečenia. 
Vačšie kúsky potrebujú dlhšiu dobu nahrievania a dlhšiu  
dobu pečenia. Keď používate viac kúskov s rovnakou  
hmotnost'ou, predlžuje sa doba nahrievania, nie doba  
pečenia. 
Riaďte sa veľkost'ami kusov uvedenými v tabuľke  
nastavenia. V prípade menších kúskov sa skracuje doba  
pečenia, pri vačších sa predlžuje. Kvalita a stupeň zrelosti  
majú tiež vplyv na dobu pečenia. Preto sú uvedené  
hodnoty iba orientačné. 
Potraviny rozdeľte vždy rovnomerne do nádoby. 
V prípade rôznych výšok vrstiev sa potraviny pečú  
nerovnomerne.

Príslušenstvo/ iad Druh 
ohrevu

Teplota v °C/stu-
pe  grilovania

Intenzita 
pary

Ryby
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, 
napr. pstruh

Rošt 2 170-190 - 20-30

Ryba, pe ená, , 300 g, 
napr. pstruh

Univerzálny plech 2 170-180 1 15-20
160-170 - 5-10

Ryba, varená v pare, celá, 300 g, 
napr. pstruh

Parná nádoba 3 80-90 - 15-25

Ryba, grilovaná, celá, 1,5 kg, 
napr. losos

Rošt 2 170-190 - 30-40

Ryba, varená v pare, celá, 1,5 kg, 
napr. treska

Parná nádoba 3 80-90 - 35-50

Ryb ie filé
Ryb ie filé, prírodné, grilované Rošt 4 1* - 15-25
Ryb ie filé, prírodné, varené v pare Parná nádoba 3 80-100 - 10-16

Ryb ie
Rybacia podkova, 3 cm hrubá ** Rošt 4 3 - 10-20

Ryba, celá, 300 g, napr. pstruh Parná nádoba 3+1 80-100 - 20-25
Ryb ie filé, prírodné Uzatvorená nádoba 2 210-230 - 20-30
Ryb ie filé, zape ené Rošt 2 200-220 - 45-60
Ryb ie filé, zape ené Otvorená nádoba 2 200-220 1 35-45
Ryb ie prsty (priebežne obrá te) Univerzálny plech 3 200-220 - 20-30 

Ryb ia terina Forma na terinu 2 70-80 - 45-80
*
** pod neho vsuňte univerzálny plech na úroveň  2
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Potraviny, ktoré je môžné l'ahko stlačit', nevrstvite príliš 
vysoko do nádoby. Radšej použite dve nádoby.

Ryža a 
Pridajte vodu, príp. tekutinu v uvedenom pomere. 
Napr. 1:1,5 znamená, že na 100 g ryže pridajte 
150 ml tekutiny.

Pe enie a grilovanie
Používajte iba originálne príslušenstvo.

Príprava na jednej úrovni 
Používajte úrovne vkladania uvedené v tabuľkách   
nastavenia.

Príprava na dvoch úrovniach 
Použite 4D horúci vzduch. Súčasne vložené plechy 
nemusia byt' súčasne hotové.

Univerzálny plech: úroveň 3
Plech na pe enie: úroveň 1

Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné 
príslušenstvo a správne ho vkladali do priestoru na 
pečenie.
Rošt 
Vložte rošt otvorenou stranou smerom k dvierkam 
spotrebiča a ohybom dole. Riad a formy postavte vždy 
na rošt.

 
Univerzálny plech alebo plech na pečenie vložte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.

Papier na pe enie 
Používajte iba papier na pečenie, ktorý je pre zvolenú 
teplotu vhodný. Papier vždy upravte na správnu veľkosť
Odporú ané nastaveni
V tabuľke nájdete optimálne druhy ohrevov na pečenie  
rôznych druhov pokrmov. Teplota a doba pečenia sú  
závislé od množstva a vlastností potravín. Preto je 
v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie. Začnite  
najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota zaistí  
rovnomerné prepečenie. V prípade potreby najbližšie  
nastavte vyššiu teplotu.
Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov  
do studeného priestoru na pečenie. Pokiaľ priestor  
na pečenie predhrejete, uvedené doby úpravy sa  
tým skrátia o niekoľko minút. 
Pre určité pokrmy je predhrievanie potrebné a je 
uvedené v tabuľke. Vložte váš pokrm a príslušenstvo do 
priestoru na pečenie až po predhriatí.
Pokiaľ chcete piecť podľa vlastného receptu, 
orientujte sa podľa podobného pokrmu uvedeného 
v tabuľke.
Použité druhy ohrevu:

 4D horúci vzduch
 Veľkoplošný gril
 Funkcia coolStart 
 Varenie v pare

Stupne intenzity pary sú uvedené v tabu ke ako ísla:

1 = nízky
2 = stredný
3 = vysoký

Druh 
ohrevu

Teplota v °C/stu-
pe  grilovania

Intenzita 
pary

Zelenina, erstvá
Artičoky, celé, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 30-35
Karfiol, celý, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 25-35
Ružičky brokolice, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 7-8
Zelené fazuľky, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 18-25
Mrkva na plátky, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 10-20
Kaleráb na plátky, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 20-25
Pór na kolieska, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 8-10
Kukuričný klas, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 30-40
Červená repa, celá,  varenie v pare                Parná nádoba 3 100 - 43-50

, varenie v pare 3 100 - 30-35
Biela špargľa, celá, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 7-15
Špenát, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 2-3
Cuketa na plátky, varenie v pare Parná nádoba 3 100 - 3-4

Špenát Parná nádoba 3 100 - 10-25
Karfiol Parná nádoba 3 100 - 5-8

Parná nádoba 3 100 - 6-10
Brokolica Parná nádoba 3 100 - 6-10
Hrášok Parná nádoba 3 100 - 2-15
* riaďte sa pokynmi na obale

Parná nádoba
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Mrkva 3 100 - 4-6
Ružičkový kel Parná nádoba 3 100 - 8-12
Zeleninová zmes, 1 kg Parná nádoba 3 100 - 10-15

Zeleninové
Grilovaná zelenina Univerzálny plech 5 3 - 10-15
Zeleninový puding, varenie v pare Formičky na jednotlivé porcie 2 100 - 50-70

Zemiaky
Pečené zemiaky, polené Univerzálny plech 3 160-180 - 45-60
Pečené zemiaky, polené Univerzálny plech 3 180-190 1 40-50
Zemiaky na šúpanie, celé Parná nádoba 3 100 - 35-45
Varené zemiaky, na štvrtiny Parná nádoba 3 100 - 20-25
Knedle Parná nádoba 3 95 - 20-25

Zemiakové Rosti* Univerzálny plech 3 - - -
Zemiakové taštičky, plnené* Univerzálny plech 3 - - -
Krokety* Univerzálny plech 3 - - -
Hranolčeky* Univerzálny plech 3 - - -
Hranolčeky, 2 úrovne Univerzálny plech

+ plech na pečenie
3+1 190-210 - 30-40

Ryža
Ryža basmati, 1:1,5 Nízka nádoba 3 100 - 20-30
Dlhozrnná ryža, 1:1,5 Nízka nádoba 3 100 - 20-30
Ryža naturál, 1:1,5 Nízka nádoba 3 100 - 35-45
Ryža parboiled, 1:1,5 Nízka nádoba 3 100 - 15-20
Rizoto, 1:2 Nízka nádoba 3 100 - 25-35

Obilniny
Kuskus,1:1 Nízka nádoba 3 100 - 6-10
Proso, celé, 1:2,5 Nízka nádoba 3 100 - 25-35
Polenta/kukuri ná krupica, pre FS 
1:5

Nízka nádoba 3 100 - 7-10

Krúpy, 1:3 Nízka nádoba 3 80-100 - 20-45
Ve kozrnná šošovica, 1:2 Nízka nádoba 3 100 - 35-50
Fazu a, biela, namo ená, 1:2 Parná nádoba 3 100 - 65-75
Krupicové knedličky Parná nádoba 3 95 - 6-10

2 80 - 14-16
Vajcia, natvrdo Parná nádoba 3 100 - 10-12
Vajcia, namäkko Parná nádoba 3 100 - 5-8

Druh 
ohrevu

Teplota v °C/stu-
pe  grilovania

Intenzita 
pary

* Riaďte sa pokynmi na obale.

Príslušenstvo/ iad

Otvorená nádoba

Parná nádoba
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Dezert
Pomocou vášho spotrebiča môžete ľahko  
pripravit' jogurt a rôzne dezerty.

Príprava jogurtu
Z priestoru na pečenie vyberte príslušenstvo a rošty. 
Priestor na pečenie musí byt' prázdny.

1. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnom paneli
na 90 °C a potom nechajte vychladnút' na °C.
Trvanlivé mlieko sta í zahriat' na 40 °C.

2. Vmiešajte 150 g jogurtu (vybratého z chladničky).
3. Zmesou naplňte hrnčeky alebo malé poháre

a prikryte ich priehľadnou fóliou.
4. Hrnčeky alebo poháre vložte do priestoru na pečenie

a pokračujte podľa pokynov uvedených v tabuľke.
5. Až bude jogurt hotový, nechajte ho vychladit'

v chladničke.
Príprava mlie nej ryže

1. Odvážte ryžu a pridajte 2,5-násobné množstvo
mlieka.

2. Naplňte ryžu a mlieko do misky do výšky max.
2,5 cm. Pre veľké množstvo môžete použit'
aj univerzálny plech.

3. Nastavte podľa údajov tabuľke.
4. Po varení zamiešajte.

Zvyšné mlieko sa rýchlo nasaje.

Kompót
Zvážte ovocie a pridajte cca  množstva vody. Podľa 
chuti pridajte cukor a korenie. Nastavte podľa údajov 
v tabul'ke.

Crème Caramel a Crème Brûlée
Naplňte hmotu do formičiek 2 - 3 cm vysoko. Postavte 
formičky priamo do parnej nádoby s otvormi, veľkosť 
XL. Vodný kúpeľ nie je nutný. Nastavte podľa údajov 
v tabuľke.
Potraviny, ktoré sa normálne pripravujú vo vodnom 
kúpeli, prikryte fóliou. 
Pokiaľ sú formičky z veľmi hrubého materiálu, môže 
sa čas pečenia predÍžit'.

Kysnuté cesto pripravte pod a vášho receptu bez asu 
kysnutia. Vytvarované guľky vložte na vymastenú parnú  
nádobu s otvormi, veľkost' XL a nechajte ich nakysnút'. 
Nastavte podľa údajov  v tabuľke.

Odporú ané nastavenia

Použité druhy ohrevu:
 Varenie v pare
 Kysnutie cesta

Príprava menu
Vo svojom spotrebiči môžete súčasne pripravovať 
kompletné menu bez toho, aby dochádzalo 
k prenosu chutí a ovplyvňovaniu arómy.
Do priestoru na pečenie postavte najprv pokrm 
s najdlhšou dobou pečenia a vo vhodnom okamihu  
zasuňte ostatné pokrmy. Tak budú všetky pokrmy  
hotové súčasne.

Varenie v pare
Celková doba pečenia sa predlžuje pri varení 
menu s parou, pretože pri otvorení dvierok unikne 
určité množstvo pary a priestor na pečenie sa 
musí znovu nahriat'.
Riaďte sa pokynmi v príslušných odsekoch tejto 
kapitoly:

Doba nahrievania sa líši podľa veľkosti a hmotnosti
pokrmov.
Doba pečenia je nezávislá od množstva.
Používajte riad odolný voči pare.
Suflé zakrývajte fóliou.
Univerzálny plech vložte vždy do úrovne 1.

Príslušenstvo vkladajte vždy v uvedenom poradí:
Úroveň 5: Rošt s parnou nádobou, veľkosť S
Úroveň 3: Parná nádoba, ve kos  XL
Úroveň 1: Univerzálny plech

Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Crème brulée Formičky na jednotlivé porcie 3 85 20-30
Creme Caramel Formičky na jednotlivé porcie 3 85 25-35
Dampfnudeln Univerzálny plech 3 100 20-30
Jogurt Formičky na jednotlivé porcie Dno priestoru na 

pečenie
35-40 300-360

Mliečna ryža, 1:2,5 Univerzálny plech 3 100 35-45
Ovocný kompót, 1/3 vody Univerzálny plech 3 100 10-20
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Odporú ané nastaveni
Použitý druh ohrevu:

 Varenie v pare

Druhy ohrevu e o
Horúci vzduch eco a horný/dolný ohrev eco sú  
inteligentné druhy ohrevu určené na šetrnú prípravu  
mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič si optimálne riadi prívod  
energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pripraví 
po fázach pomocou zvyškového tepla. Vďaka tomu  
bude št'avnatejší a menej zhnedne. V závislosti 
od prípravy a pokrmu je možné ušetrit' energiu.
Pokrm vložte do prázdneho a studeného priestoru  
na pečenie. Počas prevádzky majte dvierka  
spotrebiča vždy zatvorené.
Pred pečením vyberte z priestoru na pečenie 
nepotrebné príslušenstvo. Tým dosiahnete optimálny 
výsledok úpravy pokrmu a ušetríte energiu. 
Používajte iba originálne príslušenstvo určené pre váš 
spotrebič. Toto príslušenstvo je optimálne 
prispôsobené priestoru na pečenie a prevádzkovým 
režimom.

Príslušenstvo
Dbajte na to, aby ste vždy používali vhodné 
príslušenstvo a správne ho vkladali do priestoru na 
pečenie.

Rošt 
Rošt vkladajte k dvierkam spotrebiča a záhybom dole. 
Nádoby a formy stavajte priamo na rošt.

  
Univerzálny plech alebo plech na pečenie vložte 
opatrne až na doraz, skosením smerom k dvierkam 
spotrebiča.

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy. 
Ich  použitím ušetríte až 35 percent energie.
Lesklé nádoby na pečenie z ocele alebo hliníka teplo 
odrážajú ako zrkadlo. Matné smaltované nádoby, 
nádoby zo žiaruvzdorného skla alebo hliníkové formy sú 
vhodnejšie.
Formy z bieleho plechu, keramiky a skla predlžujú dobu  
pečenia a pečivo sa neupečie do zlatista rovnomerne.

Papier na pe enie 
Používajte iba papier na pečenie, ktorý je pre zvolenú 
teplotu vhodný. Papier vždy upravte na správnu 
veľkosť.

Odporú ané nastaveni
Tu nájdete údaje k rôznym pokrmom pomocou ohrevu 
eco. Teplota a doba pečenia sú závislé od množstva 
a vlastností cesta. Preto je v tabuľkách vždy uvedené 
približné nastavenie.  
Začnite najskôr s nižšími teplotami. Nižšia teplota zaistí  
rovnomerné prepečenie. V prípade potreby najbližšie  
nastavte vyššiu teplotu.
Upozornenie: Dobu pečenia nie je možné skrátit' 
vyššími teplotami. Koláče alebo pečivo by boli hotové 
iba na povrchu, ale neboli by prepečené.

Použité druhy ohrevu:
 Horúci vzduch eco
 Horný/dolný ohrev eco

Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Filé z lososa, mrazené

Príslušenstvo/ iad

Parná nádoba bez otvorov, veľkosť S 5 100 20
Brokolica Parná nádoba s otvormi, veľkosť XL 3 100 9
Varené zemiaky, rozštvrtené Parná nádoba s otvormi, veľkosť S 5 100 25

Príslušenstvo/ iad Druh 
ohrevu

Teplota 
v °

Kolá e vo forme
Trený koláč vo forme Forma v tvare venca/hranatá 2 140-160 60-80
Tortový korpus z treného cesta Tortová forma 2 150-170 20-30
Piškótový základ, 2 vajcia Tortová forma 2 150-170 20-30
Piškótový základ, 3 vajcia Tortová forma  Ø 26 cm 2 160-170 25-40
Piškótový základ, 6 vajec Tortová forma  Ø 28 cm 2 150-160 50-60
Kysnutá bábovka Forma na bábovku 2 150-170 50-70

Kolá e na plechu
Trený koláč so suchou náplňou 3 150-170 25-40
Krehký koláč so suchou náplňou 3 170-180 25-35
Piškótová roláda Plech na pečenie 3 180-190 15-20
Kysnutý venec, kysnutá pletenka Plech na pečenie 3 160-170 25-35
Kysnutý koláč so suchou náplňou Plech na pečenie 3 160-180 15-20

Plech na pečenie

Plech na pečenie
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Akrylamid v potravinách
Akrylamid vzniká predovšetkým v obilných a zemiakových  
produktoch, ktoré sa zohrievajú na vysokú teplotu, napr.

zemiakové chipsy, hranolčeky, hrianky, žemle, chlieb 
alebo drobné pečivo (sušienky, perníčky a vianočné 
cukrovinky).

Mierny ohrev je pomalé pe enie pri nízkej tepote. 
Preto sa zvykne nazývat' aj ako nízkoteplotná úprava.  
Tento spôsob je ideálny na úpravu vysokoakostných  
pokrmov (napr. jemné časti hovädziny, teľaciny,  
bravčoviny, jahňaciny alebo hydiny), ktoré sa majú  
upiect' doružova alebo domäkka. 
Mäso tak zostane veľmi št'avnaté,  jemné a makké.
Výhody: Máte dostatok času na  
prípravu celého menu, pretože takto upravené mäso  
môžete bez problémov udržiavat' teplé.

Počas úpravy nemusíte mäso obracat'. Dvierka  
spotrebiča majte zatvorené, aby sa v nej udržiavala  
rovnomerná klíma.
Používajte iba čerstvé a hygienicky neškodné mäso bez 
kosti. Starostlivo odstráňte šľachy a tučné okraje. Tuk 
počas pomalého pečenia získa silnú vlastnú chut'. 
Môžete použit' i korenené alebo marinované mäso. 
Nepoužívajte rozmrazené mäso.
Pri tomto spôsobe úpravy sa môže mäso ihneď po 
dohotovení porciovat'. Mäso nemusí odpočívat'. 

Drobné pe ivo
Mufiny Plech na mufiny 2 160-180 15-25
Cukrovinky Plech na pečenie 3 150-160 25-35
Pečivo z lístkového cesta Plech na pečenie 3 170-190 20-35
Pečivo z odpaľovaného cesta Plech na pečenie 3 200-220 35-45
Placky Plech na pečenie 3 140-160 15-30
Striekané pečivo Plech na pečenie 3 140-150 30-45
Drobné pečivo z kysnutého cesta Plech na pečenie 3 160-180 25-35

Chlieb a 
Zmiešaný chlieb, 1,5 kg Hranatá forma 2 200-210 35-45
Chlebová placka Univerzálny plech 3 240-250 20-25
Žemle, sladké, čerstvé Plech na pečenie 3 170-190 15-20
Žemle, čerstvé Plech na pečenie 3 180-200 20-30

Mäso
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 
1,5 kg

Otvorená nádoba 2 180-190 120-140

Hovädzie dusené mäso, 1,5 kg Uzatvorená nádoba 2 200-220 140-160
Teľacia pečienka, 1,5 kg Otvorená nádoba 2 170-180 110-130

Ryby
Ryba, dusená, celá 300 g, napr. pstruh Uzatvorená nádoba 2 190-210 25-35
Ryba, dusená, celá 1,5 kg, napr. losos Uzatvorená nádoba 2 190-210 45-55
Rybacie filé, prírodné, dusené Uzatvorená nádoba 2 190-210 15-25

Príslušenstvo/ iad Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Všeobecne Doba pečenia by mala byt' čo najkratšia.
Pokrmy príliš nepripekajte, mali by byt' zlatožlté.
Pokrmy vo väčších a hrubších kúskoch obsahujú menej akrylamidu.

Pečenie S horným/dolným ohrevom max. 200 °C. 
S horúcim vzduchom max. 180 °C.

Cukrovinky S horným-/dolným ohrevom max. 190  C.
S horúcim vzduchom max. 170 °C.
Vajíčko alebo žĺtok znižujú tvorbu akrylamidu.

Hranolčeky z rúry na pečenie Hranolčeky rozložte na plech rovnomerne a v jednej vrstve. Na jednom plechu pečte minimálne 400 g, 
aby sa hranolčeky nevysušili.
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Vďaka tejto metóde úpravy je mäso ružové, ale nie je 
surové alebo málo prepečené.

Upozornenie: Pri tomto spôsobu úpravy nie je možné  
posúvat' dobu úpravy pokrmu.

Pri tomto spôsobe úpravy používajte nízky riad, napr.  
porcelánový alebo sklenený servírovací podnos.  
Nádobu vložte do rúry na predhriatie. 

Otvorenú nádobu položte vždy na rošt do úrovne 2.

Dodatočné informácie nájdete v tipoch pre mierny ohrev 
za tabuľkou nastavenia.
Váš spotrebič disponuje druhom ohrevu „Mierny ohrev". 
Tento  režim zapnite iba vtedy, keď je priestor na pečenie  
celkom studený.

Priestor na pečenie, do ktorého ste vložili nádobu, 
nechajte cca 15 minút dobre rozohriat'.
Mäso pri vysokej teplote krátko a prudko opečte 
na varnej zóne zo všetkých strán. 
Potom ho ihneď položte do predhriatej nádoby a vložte 
do priestoru na pečenie.  Pečte pomocou mierneho ohrevu.

Odporú ané nastaveni
Teplota a doba mierneho ohrevu závisí od 

 veľkosti, hrúbky a kvality mäsa. Preto je 
v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie.

Použitý druh ohrevu:

 Mierny ohrev

Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Hydina
Kačacie prsia, doružova, po 300 g Otvorená nádoba 2 6-8 90* 45-60

Kuracie prsia, po 200 g,  
prepečené

Otvorená nádoba 2 4 120* 45-60

Morčacie prsia, bez kosti, 1 kg,  
prepečené

Otvorená nádoba 2 6-8 120* 110-130

Brav ové mäso
Bravčová panenka, 5 – 6 cm hrubá, 
1,5 kg

Otvorená nádoba 2 6-8 80* 130-180

Bravčová panenka, v celku Otvorená nádoba 2 4-6 80* 45-70

Hovädzie mäso
Hovädzi  pe e  (bô ik), 

6-7 cm hrubé  1,5 kg, prepečená
Otvorená nádoba 2 6-8 100* 150-180

Hovädzie fil , 1 kg Otvorená nádoba 2 4-6 80* 90-120

Roastbeef, 5 – 6 cm hrubý Otvorená nádoba 2 6-8 80* 120-180

Hovadzie medailónky/
Rumpsteak, 4 cm hrubý

Otvorená nádoba 2 4 80* 30-60

Te acie mäso
Te aci  pečienka
4 – 5 cm hrubá,  1,5 kg

Otvorená nádoba 2 6-8 80* 80-140

Te aci  pe n , 
7 – 10 cm hrubé,  1,5 kg

Otvorená nádoba 2 6-8 80* 140-200

Teľacia sviečkovica, v celku, 800 g 2 4-6 80* 70-120

Teľacie medailónky, 4 cm hrubé Otvorená nádoba 2 4 80* 30-50

Jah acie mäso
Jahňací chrbát, vykostený bez kože, 
po 200 g

Otvorená nádoba 2 4 80* 30-45

Jahňacie stehno, stredne prepečené,  
bez kosti, 1 kg, v celku

Otvorená nádoba 2 6-8 95* 120-180

* predhrejte

Otvorená nádoba
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Tipy na používanie mierneho ohrevu

Pomocou 4D horúceho vzduchu môžete skvele sušit'. 
Pri tomto druhu konzervácie sa vďaka odstráneniu vody 
koncentrujú aromatické látky.
Sušte iba nepoškodené ovocie, zeleninu a bylinky
a starostlivo ich pred sušením umyte. Na rošt položte 
papier na pečenie alebo pergamenový papier. Ovocie 
nechajte dobre odkvapkať a osušte ho.
Ovocie prípadne nakrájajte na rovnako veľké kúsky 
alebo tenké plátky. Neošúpané ovocie položte na rošt 
šupkou dole. Dbajte na to, aby ovocie alebo huby
na rošte neležali cez seba.
Nastrúhajte zeleninu a blanšírujte ju. Blanšírovanú 
zeleninu nechajte dobre odkvapkať a rovnomerne 
ju rozložte na rošte.
Bylinky sušte i so stonkou. Rovnomerne ich v malých 
trsoch rozložte na rošt.

Na usušenie použite nasledujúce úrovne  
vkladania:

1 rošt: úroveň 3
2 rošty: úroveň 3+1

Veľmi šťavnaté ovocie a zeleninu niekoľkokrát obráťte. 
Usušené potraviny ihneď po sušení zložte z papiera.

Odporú ané nastaveni
V tabu ke sú uvedené hodnoty pre sušenie rôznych  
druhov potravín. Teplota a doba sušenia závisí 
od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušenej potraviny.  
Čím dlhšie potravinu sušíte, tým lepšie je konzervovaná.  
Čím tenšie sú kúsky sušenej potraviny, 
tým rýchlejšie je usušená, a tým aromatickejšia bude.  
Preto je v tabuľkách vždy uvedené približné nastavenie.

Pokiaľ chcete sušiť iné potraviny, orientujte sa podľa 
podobných potravín uvedených v tabuľke.

Použitý druh ohrevu: 

4D horúci vzduch

Zaváranie  a odš avovanie
Váš spotrebi  je vhodný aj na zaváranie a odš avovanie.

Zaváranie
Vo vašom spotrebi i môžete zavára  ovocie a zeleninu.

Varovanie – Nebezpe enstvo poranenia! 
Keď sa potraviny zavárajú nesprávne, zaváracie poháre 
môžu prasknúť. Dodržujte pokyny na zaváranie.

Poháre 
Použite iba čisté a nepoškodené zaváracie poháre. 
Používajte iba čisté a nepoškodené zaváracie gumičky 
odolné proti vysokým teplotám. Svorky a perá vopred 
skontrolujte.

Tip: Na čistenie pohárov môžete použiť funkciu  
sterilizácie.

Spoločne zavárajte iba poháre rovnakej veľkosti
a s rovnakými potravinami. V priestoru na pečenie je 
možné súčasne zavárať maximálne šesť zaváracích 
pohárov

s objemom , 1 alebo 1  l. Nepoužívajte vačšie
alebo vyššie poháre. Viečka by mohli prasknúť.

Zaváracie poháre sa počas zavárania nesmú  
v priestore na pečenie dotýkať.

Príprava ovocia a zeleniny 
Zavárajte iba nepoškodené ovocie a zeleninu. 
Dôkladne ich umyte.

Ovocie príp. zeleninu podľa druhu ošúpte, vykôstkujte  
a nakrájajte na kúsky a naplňte poháre cca 2 cm 
pod okraj.

Ovocie: Ovocie v zaváracích pohároch zalejte horúcim  
cukornatým roztokom bez peny (cca 400 ml na pohár  
s objemom 1 liter). Na jeden liter vody použite:

cca 250 g cukru, pokiaľ je ovocie sladké
cca 500 g cukru, pokiaľ je ovocie kyslé

Zelenina: Zeleninu v zaváracom pohári zalejte horúcou, 
prevarenou vodou.

Pe enie ka acích p s na miernom 
ohreve.

Studené kačacie prsia vložte na panvicu a najskôr opečte kožu.  
Po miernom ohreve zapnite na 3 - 5 minút gril, prsia budú mať chrumkavú kôrku.

Mäso upe ené na miernom ohreve 
nie je také horúce.

Aby upečené mäso príliš rýchlo nevychladlo, nahrejte taniere a servírujte ho s veľmi horúcou omáčkou.

Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Jadrové ovocie (jablčné krúžky, 3 mm hrubé, na rošt 
200 g)

1 – 2 rošty 80 5-9

Kostkovité ovocie (slivky) 1 – 2 rošty 80 8-10
Koreňová zelenina (karotka), nastrúhaná, blanšírovaná 80 5-8
Huby na plátky 1 – 2 rošty 60 6-9
Bylinky, očistené 1 – 2 rošty 60 2-6

1 – 2 rošty
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Očistite okraje pohárov, musia byť čisté. Na každý pohár 
nasaďte navlhčenú zaváraciu gumičku a viečko. Poháre 
uzavrite pomocou svoriek. Poháre postavte do 
dierovanej nádoby na varenie v pare veľkosti XL tak, aby 
sa vzájomne nedotýkali. Do univerzálneho plechu nalejte 
500 ml horúcej vody (cca 80 °C). Nastavte podľa údajov 
v tabuľke.
Ukon enie zavárania 
Po uvedenej dobe otvorte dvierka spotrebiča. Poháre 
vyt'ahujte z priestoru pečenia až po úplnom vychladnutí.
Potom priestor na pečenie vytrite.

Odš avovanie
Ovocie pred odšt'avovaním vložte do misky 
a pocukrujte. Nechajte aspoň jednu hodinu stát', aby 
sa uvoľnila št'ava.

Následne vložte ovocie do parnej nádoby s otvormi, 
veľkosť XL a zasuňte do úrovne 2. Na zachytenie št'avy
vložte pod nádobu univerzálny plech. Nastavte podľa 
údajov v tabuľke.

Po skončení doby ohrevu vložte ovocie do utierky 
a vylisujte zvyšnú št'avu.
Potom priestor na pečenie vytrite.

Uvedené doby v tabuľke nastavenia sú orientačné  
hodnoty pre zaváranie ovocia a zeleniny a pre  
odšt'avovanie ovocia. Môžu byt' ovplyvnené izbovou  
teplotou, počtom pohárov, množstvom, teplotou  
a kvalitou obsahu pohárov. Údaje sa vzt'ahujú ku  
kruhovým pohárom s objemom 1 liter.

Použitý druh ohrevu:
 Varenie v pare

S vaším spotrebi om môžete celkom jednoducho 
sterilizovať riad a doj enské f ašti ky. Postup  
zodpovedá bežnému vyváraniu.

Fľaštičky vyčistite vždy ihneď po pití pomocou kefky. 
Následne umyte v umývačke riadu.
Fľaštičky postavte na parnú nádobu, veľkosť XL, tak, aby  
sa nedotýkali. Spustite program „Sterilizácia". 
Po sterilizácii spotrebič utrite. Fľaštičky po sterilizácii  
osušte čistou utierkou.

Hygi na
Váš spotrebič sa hodí tiež na prípravu pohárov na  
marmeládu a zavareninu a zodpovedajúcich viečok.  
Je možné tiež dodatočné spracovanie marmelády.  
To zlepšuje trvanlivost' marmelády.

Odporú ané nastaveni
Používajte iba nepoškodené, čisté poháre a viečka. 
Najlepšie ich vopred umyte v umývačke riadu. Riad 
musí byť odolný voči vysokým teplotám a pare.
Odporúčané doby sú závislé od použitých pohárov.

Použitý druh ohrevu:
 Varenie v pare

Príslušenstvo/ iad Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Zaváranie
Zelenina, napr. karotka Zaváracie poháre, 1 liter 2 100 30-120
Kôstkové ovocie, napr. čerešne, slivky Zaváracie poháre, 1 liter 2 100 25-30
Jadrové ovocie, napr. jablká, jahody Zaváracie poháre, 1 liter 2 100 25-30

Odš avovanie
Maliny Parná nádoba XL 3 100 30-45
Ríbezle Parná nádoba XL 3 100 40-50

Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Hygi na
Príprava pohárov na marmeládu  
a zaváraninu

Parná nádoba XL 2 100 10-15

Dodatočné spracovanie pohárov na marmeládu Parná nádoba XL 2 100 15-20
Sterilizácia čistej nádoby* Parná nádoba XL 2 100 15-20
* ento postup zodpovedá bežnému vyváraniu
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Kysnutie cesta
Pomocou druhu ohrevu „Kysnutie cesta" vykysne cesto  
omnoho rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevysuší sa.  
Prevádzku spustite len vtedy, keď je priestor na pečenie 
úplne vychladnutý.
Kysnuté cesto nechajte vykysnúť vždy dvakrát. Dbajte 
na údaje uvedené v tabuľke o 1. a 2. kysnutí (kysnutie 
cesta a jednotlivých kusov pečiva).

 
Misu s cestom postavte na rošt. Všetko nastavte 
podľa tabuľky.

Počas kysnutia dvierka spotrebiče neotvárajte, inak 
unikne vlhkosť. Cesto nezakrývajte.

 
Pečivo vložte do priestoru na pečenie do úrovne 
uvedenej v tabuľke. Pred pečením vytrite z priestoru na 
pečenie vlhkosť.

Teplota a doba úpravy závisia od druhu a množstva 
surovín. Preto sú údaje v tabuľke iba orientačné.

Použitý druh ohrevu:
 Kysnutie cesta

Funkcia rozmrazovania pomocou pary je vhodná na  
rozmrazovanie hlboko zmrazeného ovocia a zeleniny. Na  
rozmrazovanie pečiva používajte druh ohrevu 
4D horúci vzduch. Hydinu, mäso a ryby rozmrazujte  
najlepšie v chladničke.
Pri rozmrazovaní vyberte zmrazené potraviny 
z obalu. 
Položte hlboko zmrazené ovocie a zeleninu na parnú 
nádobu s otvormi, veľkost' XL a zasuňte pod ňu 
univerzálny plech. Potravina tak nezostáva vo vode 
a odkvapkávajúca tekutina sa zachytí. Na hlboko 
zmrazené potraviny, pri ktorých má tekutina zostávat' 
v pokrme, napr. hlboko zmrazený špenát so smotanou, 
používajte univerzálny plech alebo nádobu na rošte.

Pečivo položte na rošt.

Údaje v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od  
kvality, teploty zmrazenia (-18 °C)  
a vlastností danej potraviny. Sú uvedené časové  
rozpatia. Najprv nastavte kratšiu dobu a v prípade  
potreby ju predÍžte.

Tip: Potraviny zmrazené po jednotlivých porciách 
alebo v tenkej ploche rozmrznú rýchlejšie ako 
potraviny v celku.

Použité druhy ohrevu:

 4D horúci vzduch
 Rozmrazovanie

Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Kysnuté cesto, sladké
Napr. kysnuté koláčiky Miska 2 Kysnutie cesta 35-40 30-45

Plech na pečenie 2 Kysnutie kusu 35-40 10-20

Tukové cesto, napr. Panettone Miska 2 Kysnutie cesta 40-45 40-90
Plech na pečenie 2 Kysnutie kusu 40-45 30-60

Kysnuté cesto, 
Napr. pizza Miska 2 Kysnutie cesta 35-40 20-30

Plech na pečenie 2 Kysnutie kusu 35-40 10-15

Biely chlieb Miska 2 Kysnutie cesta 35-40 30-40
Plech na pečenie 2 Kysnutie kusu 35-40 15-25

Pšenično-ražný chlieb Miska 2 Kysnutie cesta 35-40 25-40
Plech na pečenie 2 Kysnutie kusu 35-40 10-20

Žemle Miska 2 Kysnutie cesta 35-40 30-40
Plech na pečenie 3 Kysnutie kusu 35-40 15-25
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Sous-vide
Úprava sous-vide znamená úpravu „vo vákuu" pri 
nízkych teplotách medzi 50 - 95 °C a pri 100 % pare.
Úprava sous-vide je šetrný druh prípravy mäsa, rýb, 
zeleniny a dezertov. Pokrmy sa pomocou vákuovacej 
zásuvky vzduchotesne zvaria v špeciálnom, 
tepelne odolnom vrecúšku na varenie.

Vďaka ochrannému obalu zostanú zachované výživné
a aromatické látky. Nízke teploty a priamy prenos 
tepla dovoľujú kontrolovane dosiahnuť akýkoľvek bod 
úpravy. Prevarenie pokrmov je takmer nemožné. 

Dodržujte množstvá a veľkosti kusov uvedené 
v tabuľke nastavenia. Pri väčšom množstve kusov sa  
musí doba úpravy príslušne upraviť. Spotrebič spracuje
úpravou sous-vide maximálne 2 kg pokrmu.
Uvedené množstvá pre ryby, mäso a hydinu 
zodpovedajú jednej až dvom porciám. Pre zeleninu 
a dezerty bolo zvolené množstvo vždy pre štyri 
osoby.

Tepelne upravovať môžeme až vo dvoch úrovniach. 
Na zachytenie odkvapkávajúceho kondenzátu 
vsunieme univerzálny plech vždy na úroveň 1. 
Rošty adekvátne nad ňu.

Hygiena

Varovanie – Zdravotné riziko! 
Úprava sous-vide prebieha pri nízkych teplotách 
úpravy. Dbajte preto bezpodmienečne na 
dodržiavanie nasledujúcich upozornení na 
použitie a hygienických upozornení:

Používajte iba čerstvé potraviny, nezávadné
a najlepšej kvality.
Umyte a vydezinfikujte si ruky. Používajte
jednorazové rukavice alebo grilovacie kliešte.
Potraviny, ktoré sú kritické z hľadiska hygieny, 
ako napr. hydina, vajcia a ryby, pripravujte so 
zvláštnou pozornosťou.
Ovocie a zeleninu vždy dôkladne umyte a/alebo
ošúpte.
Povrchy a dosky na krájanie udržiavajte vždy čisté.
Pre rôzne druhy potravín používajte rôzne dosky na
krájanie.

Dodržujte chladiaci reťazec. Prerušte ho iba krátko na
prípravu potravín a skôr, ako začnete s procesom
úpravy, vákuované pokrmy následne skladujte opať
v chladničke. Pripravené pokrmy skladujte maximálne
24 hodín.
Pokrmy sú vhodné na okamžitú konzumáciu. Po
procese úpravy pokrmy okamžite skonzumujte 
a dlhšie neskladujte, ani v chladničke. Nehodia sa 
na opätovnú úpravu.

Tip: Pretože sa na povrchu takmer všetkých potravín 
nachádzajú klíčky, môžete ich najlepšie zničiť tak, že 
dáte vákuované a ešte tepelne neupravené pokrmy na 
maximálne 3 sekundy do vriacej vody. Tak budete mať  
prísady bez klíčkov a hygienicky najlepšie pripravené na  
úpravu sous-vide Následne dajte vákuovacie vrecúško  
do priestoru na pečenie, aby sa zvarilo úpravou sous-vide.

Na úpravu sous-vide používajte iba na tento účel určené  
tepelne odolné vákuovacie vrecúška.
Vákuovacie vrecúško sa smie použiť iba raz. 
Nepoužívajte ho viackrát.
Neupravujte pokrmy vo vrecúškach, v ktorých ste ich 
kúpili (napr. naporciovaná ryba). Tieto vrecúška nie sú 
vhodné na úpravu sous-vide.

Vákuovanie 
Na vákuovanie pokrmov používajte komorovú  
vákuovaciu zásuvku, ktorá je schopná vytvoriť  
99 % vákuum. Iba tak sa môže dosiahnuť  
rovnomerný tepelný prenos, a tým perfektný  
výsledok úpravy

Upozornenie: Pre naplnenie vákuovacieho vrecúška 
prehnite okraje vrecúška o 3 - 4 cm a dajte ho do 
nádoby, napr. do odmerky.
Pred ohrevom skontrolujte, či je vákuum
vo vákuovacom vrecúšku neporušené. Dbajte na 
nasledujúce body:

Vo vákuovacom vrecúšku sa nenachádza žiadny/
skoro žiadny vzduch.
Zvarový svar je bezchybne uzatvorený.

Vo vákuovacom vrecúšku nie sú žiadne diery.
Nepoužívajte v strede pokrmu teplotnú sondu.
Plátky mäsa alebo rýb nedávajte na seba.

Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Chlieb, 
e ivo všeobecne Plech na pe enie 2 50 40-70

Kolá e
Kolá , š avnatý Plech na pe enie 2 50 70-90
Kolá , suchý Plech na pe enie 2 60 60-75

Ovocie, zelenina
Bobu ové ovocie Nádoba na parenie 3 30-40 10-15
Zelenina Nádoba na parenie 3 40-50 15-50
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Zelenina a dezerty sú vákuované pokiaľ
možno naplocho.
Pre dosiahnutie bezchybného svaru je dôležité, aby 
okraj vákuovacieho vrecúška nebol
v oblasti svaru pokrytý zvyškami potravín.

V prípade pochybností naplňte pokrm do nového  
vákuovacieho vrecúška a vákuujte znovu.
Potraviny by sa mali vákuovať maximálne jeden deň pred  
pečením. Iba tak zabránime tomu, aby unikli plyny  
z potravín (napr. pri zelenine), ktoré brzdia prenos tepla  
alebo tomu, aby pokrmy vákuovým tlakom zmenili svoju  
štruktúru, a tým svoje správanie pri tepelnej úprave.

Kvalita potravín 
Kvalita výsledku tepelnej úpravy je 100 % ovplyvnená  
kvalitou východiskových produktov. Používajte iba  
čerstvé potraviny tej najlepšej kvality. Iba tak je  
garantovaný istý a chuťovo bezchybný výsledok  
úpravy sous-vide.

Príprava 
Varením vo vákuu nemôžu unikať arómy. Pritom je  
potrebné prihliadať k tomu, že zvyčajné množstvá aróm, 
ako korenie, bylinky a cesnak môžu chuť podstatne 
výrazne ovplyvniť, reps. zintenzívniť. Začnite 
pretonajskôr s polovicou pre vás zvyčajného množstva. 
Tepelnou úpravou vo vákuu nemôže uniknúť žiadna 
aróma. Pritom je potrebné dbať na to, že obvyklé 
množstvo arómy, ako napr. korenie, bylinky a cesnak, 
môže podstatne silnejšie ovplyvniť, príp. zintenzívniť 
chuť. Začnite preto najprv
s polovicou vám známeho množstva.

Tieto prísady ovplyvňujú prípravu pokrmov:

Soľ a cukor skracujú dobu tepelnej úpravy.
Potraviny obsahujúce kyselinu, ako napríklad citróny
alebo ocot, zachovávajú pokrmy pevnejšie.
Alkohol alebo cesnak dodávajú pokrmom
nepríjemnú príchuť.

Neklaďte vákuované pokrmy na rošt na seba alebo 
príliš tesne vedľa seba. Pre rovnomerné rozdelenie 
tepla by sa potraviny nemali dotýkať. Univerzálny plech 
vždy vkladajte na úroveň 1, aby ste zachytili 
odkvapkávajúci kondenzát.

Pozor!
Nebezpe enstvo poškoden  nábytku
Na úpravu sous-vide používajte iba jednu nádržku na  
vodu. Nepoužívajte žiadnu ďalšiu nádobu na 
vodu, pretože inak sa na dne priestoru na pečenie  
zhromažďuje veľa vody. Voda môže z priestoru na  
pečenie vytekať.

Príprava potravín z tabuľky na nastavenie je stanovená 
pre rozsah nádržky na vodu.
Všeobecne platí pri plne naplnenej nádržke na vodu
podľa teploty nasledujúci maximálny čas úpravy:

Varovanie – Nebezpe enstvo o arenia! 
Počas úpravy sa na vákuovacom vrecúšku zhromažďuje  
horúca voda. Vákuovacie vrecúško opatrne nadvihnite  
chňapkou tak, aby horúca voda odtiekla 
do univerzálneho plechu alebo nádoby. Následne 
opatrne odoberte chňapkou vákuové vrecúško.

Po procese úpravy nechajte priestor na pečenie 
najprv ochladiť, potom utrite vodu na dne
priestoru na pečenie hubkou.

Vákuovacie vrecúško zvonku osušte, dajte do čistej 
nádoby a otvorte ho nožnicami. Všetky 
upravované potraviny a obsiahnutú tekutinu dajte do 
nádoby. Z vývaru alebo marinády môžete pripraviť 
omáčku.

Mäso: krátko na niekoľko sekúnd orestujte na veľmi 
rozpálenej panvici. Pokrm tak získa peknú korku 
a obvyklú arómu bez toho, aby sa pokrm prevaril. 
Dôležité: pred vložením mäsa do rozpáleného oleja  
ho zľahka osušte pomocou utierky, aby ste  
zabránili striekaniu oleja z panvice.

Zelenina  krátko orestujte na panvici, aby zostala 
zachovaná aróma. Pritom môžete bez problémov 
ochutiť alebo zmiešať s ostatnými prísadami.

Ryba: okoreňte a prelejte horúcim maslom.
Predĺžte dobu restovania, pokiaľ potraviny pomocou  
úpravy sous-vide ešte nedosiahli požadovaný stupeň  
úpravy.

Servírujte pokrmy na predhriatych tanieroch a pokiaľ 
možno s horúcou omáčkou alebo maslom, pretože 
úprava sous-vide prebieha pri relatívne nízkych 
teplotách.

Teplota v °C Max.  v min.
50 270
60 210
70 150
80 120
90 90
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Potravina Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota v °C Tip/upozornenie

Mäso
Teľací steak, médium, 2 cm hrubý Rošt + univerzálny plech 60 80 Vákuujte s maslom a rozmarínom.
Hovädzí steak (z boku, zadné 
atď.), anglický, 2 - 3 cm hrubý

Rošt + univerzálny plech 58 90

Hovädzí steak (z boku, zadné  
atď.), médium, 2 - 3 cm hrubý

Rošt + univerzálny plech 62 80

Hovadzí plátok, kus, anglický, 3 - 4 cm 
hrubý

Rošt + univerzálny plech 58 100

Hovadzí plátok, kus, médium, 3 - 4 cm  
hrubý

Rošt + univerzálny plech 62 90

Bravčové medailónky (po 80 g) Rošt + univerzálny plech 63 75 Vákuujte s maslom a bazalkou.
Jahňací chrbát, bez kosti Rošt + univerzálny plech 58 50 Vákuujte s maslom, 

tymiánom a štipkou soli.

Hydina
Kačacie prsia (po 350 g) Rošt + univerzálny plech 62 70 Narežte tukovú vrstvu, stranu mäsa  

posypte trochou čierneho korenia  
a soľou a vákuujte s 
kúskom pomarančovej  kôry.

Kuracie prsia (po 250 g) Rošt + univerzálny plech 65 60 Vákuujte s maslom, tymiánom  
a štipkou soli.

Ryba
Treska (po 140 g) Rošt + univerzálny plech 58 25 Vákuujte s maslom a štipkou soli.
Kambala/kambala veľká (po 150 g) Rošt + univerzálny plech 58 30
Zubáč (po 140 g) Rošt + univerzálny plech 60 20

Zelenina
Karfiol (500 g) Rošt + univerzálny plech 85 40 – 50 Vákuujte s trochou vody,

masla, soli a muškátu.
Šampiňóny, rozštvrtené 
(500 g)

Rošt + univerzálny plech 85 20 – 25 Vákuujte s maslom, rozmarínom, trochou 
cesnaku a soli.

Čakanka, polená  (4 
– 6 kusov)

Rošt + univerzálny plech 85 40 – 45 Vákuujte s pomarančovou šťavou, 
cukrom, soľou, maslom a tymiánom.

Zelená špargľa, celá  
(600 g)

Rošt + univerzálny plech 85 20 – 30 Zostane pekne zelená, keď sa
pred vákuovaním blanšíruje. 
Vákuujte s maslom, soľou, 
trochou cukru a čiernym korením.

Mrkva, na plátky, 0,5 cm 
(600 g)

Rošt + univerzálny plech 90 70 – 80 Vákuujte s pomarančovou šťavou, kari 
a maslom.

Zemiaky, ošúpané, rozštvrtené (800 g)     Rošt + univerzálny plech 95 35 – 45 Vákuujte s maslom a soľou.
Dobré na ďalšie spracovanie, napr. do 
šalátu.

Cherry paradajky, celé alebo polené 
(500 g)

Rošt + univerzálny plech 58 25 – 35 Zmiešajte červené a žlté cherry
paradajky. 
Vákuujte s olivovým olejom, soľou 
a cukrom. 

Tekvica, na 2 x 2 cm  veľké kocky 
(600 g)

Rošt + univerzálny plech 90 25 – 35 D oba úpravy sa môže podľa druhu tekvice 
líšiť.

Cuketa, na plátky, 1 cm (600 g) Rošt + univerzálny plech 85 25 – 30 Vákuujte s olivovým olejom, soľou 
a tymiánom.

Cukrový hrášok, celé struky 
(500 g)

Rošt + univerzálny plech 85 5 – 10 Vákuujte s maslom a soľou.
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Pomocou druhu ohrevu regeneračný ohrev sa pokrmy 
šetrne ohrejú pomocou podpory pary. Chutia a vyzerajú 
ako čerstvo pripravené. Takto môžete opiect' tiež 
pečivo z predchádzajúceho dňa.
Použite pokiaľ možno plochú, širokú a žiaruvzdornú 
nádobu. Studené nádoby proces regeneračného 
ohrevu predÍžia.
Pokiaľ je to možné, regenerujte iba pokrmy rovnakého 
druhu a veľkosti. Pokiaľ  to nie je možné, riadi sa čas 
podľa potraviny s najdlhším časom regeneračného 
ohrevu.
Počas regeneračného ohrevu pokrmy nezakrývajte.
Pokrm postavte v nádobe na rošt alebo ho položte 
priamo na rošt do úrovne  2.

Počas prevádzky neotvárajte dvierka spotrebiče, inak 
unikne veľké množstvo pary.

V tabuľke nájdete optimálne nastavenie pre rôzne  
pokrmy. Časové údaje sú iba orientačné. Závisia od  
použitej nádoby, kvality, teploty a vlastností danej  
potraviny. Uvedené sú časové rozsahy. Najskôr nastavte  
kratšiu dobu a predĺžte ju, ak je to potrebné.
Hodnoty v tabuľkách platia pre vkladanie pokrmov  
do vychladeného priestoru na pečenie. U vybraných  
pokrmov je nutné predhrievanie a je uvedené  
v tabuľke.
Nepoužívané príslušenstvo vyberte z priestoru na  
pečenie. Tak získate optimálny výsledok pečenia  
a ušetríte energiu.

Použitý druh ohrevu: 
 Regeneračný ohrev

Dezert
Ananás, na plátky, 1,5 cm (400 g) Rošt +  plech 85 70 – 80 Vákuujte s maslom, medom 

a vanilkou.
Jablká, ošúpané, na plátky 0,5 cm 
(2 – 4 kusy)

Rošt + univerzálny plech 85 15 – 25 Vákuujte s karamelovou omáčkou. 
Doba úpravy sa môže podľa druhu  
jabĺk líšiť.

Banány, celé  
(2 – 4 kusy)

Rošt + univerzálny plech 65 20 – 25 Vákuujte s maslom, medom 
a vanilkovým strukom.

Hrušky, ošúpané, na 
prúžky (2 – 4 kusy)

Rošt + univerzálny plech 85 25 – 35 Oslaďte medom alebo cukrom.

Kumquat, polené   
(12 – 16 kusov)

Rošt + univerzálny plech   85 75 – 80 Umyte horúcou vodou, rozpoľte  
a vykôstkujte.
Vákuujte s maslom, vanilkovým  
strukom, medom a marhuľovou  
marmeládou.

Vanilková omá ka (0,5 l) Rošt + univerzálny plech 80 15 – 25 Rozmiešajte 0,5 l mlieka, 1 vajce, 
3 žĺtky, 80 g cukru, dreň 
z vanilkového struku a vákuujte.

Potravina Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota v °C Tip/upozornenie

Príslušenstvo/ Druh 
ohrevu

Teplota v °C

Zelenina, chladená
1 kg Otvorená nádoba 2 120-130 15-25
250 g Otvorená nádoba 2 120-130 5-15

, chladené
Pokrm na tanieri, 1 porcia Otvorená nádoba 2 120-130 15-25
Polievka, Eintopf, 400 ml Otvorená nádoba 2 120-130 10-25
Prílohy, napr. cestoviny, knedličky, zemiaky, 
ryža

Otvorená nádoba 2 120-130 8-25

Nákypy, napr. lasagne, gratinované zemiaky 2 120-140 10-25
Pizza, pečená Rošt 2 170-180* 5-15
*

Otvorená nádoba
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Udržiavanie teploty
Vďaka programu udržiavania teploty môžete 
pripravené pokrmy  udržiavat' teplé. V aka rôznym 
stup om vlhkosti môžete zabráni  tomu, aby sa už 
uvarené pokrmy vysušili.
Pokrmy nezakrývajte.
Hotové pokrmy neudržujte teplé dlhšie ako dve hodiny.  
Dávajte pozor na to, že niektoré pokrmy sa počas 
udržiavania teploty ešte dorábajú. Pokrmy nezakrývajte.

Na udržiavanie teploty sa hodia rôzne stupne pary: 
Stupe  1: Kusy pe eného mäsa a krátko
opečené pokrmy
Stupe  2: Nákypy a prílohy
Stupe  3: intopfy a normálne polievky

Tieto tabu ky boli zhotovené pre skúšobné inštitúty, 
s cieľom uľahčiť testovanie rôznych spotrebičov. 
Pod a EN 60350-1:2013, príp. IEC 60350-1:2011.

Pe enie
Niekoľko plechov alebo foriem s pečivom vložených 
súčasne, nemusí byt' hotových v rovnakom okamihu.

Úrovne pre vkladanie príslušenstva na pečenie na 
dvoch úrovniach:

Univerzálny plech: úroveň 3
Plech na pe enie: úroveň 1
Formy na rošte
Prvý rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1

Úrovne pre vkladanie príslušenstva na pečenie na 
troch úrovniach:

    Plech na pe enie: úroveň 5
    Univerzálny plech: úroveň 3

Plech na pe enie: úroveň 1

 
Jablkový páj na jednej úrovni: Tmavá okrúhla forma, 
vložená vedľa seba.
Jablkový páj na dvoch úrovniach: Tmavá okrúhla forma, 
vložená nad seb .
Koláč v otváracej tortovej forme z bieleho plechu:  
Pečenie v režime horný/dolný ohrev na jednej úrovni.  
Použite univerzálny plech namiesto roštu a naň postavte  
tortovú formu na pečenie.

Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov
do studeného priestoru na pečenie.
Dbajte na pokyny pre predhriatie priestoru na pečenie, 
ktoré sú uvedené v tabuľke. Hodnoty platia pre režim bez 
použitia rýchleho ohrevu.
Na pe enie použite najprv nižšie uvedené teploty.

Použité druhy ohrevu:
 4D horúci vzduch
 Horný/dolný ohrev
 Stupe  pizza

Stupne intenzity pary sú v tabuľke uvedené ako čísla:   
1 = nízky
2 = stredný
3 = vysoký

Pe ivo
Žemle, bageta, pečená Rošt 2 150-160* 10-20
Paštéty (Vol au vents) Rošt 2 180* 4-10

Pe ivo, zmrazené
Pizza, pe ená Rošt 2 170-180* 5-15
Žemle, bageta, pečené Rošt 2 160-170* 10-20

Príslušenstvo/ Druh 
ohrevu

Teplota v °C

* predhrejte

Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota v °C Intenzita 
pary

Pe enie
Striekané pe ivo Plech na pe enie 3 140-150* - 25-40
Striekané pe ivo Plech na pe enie 3 140-150* - 25-40
Striekané pe ivo, 2 úrovne Univerzálny plech + plech na pe enie 3+1 140-150* - 30-40
Striekané pe ivo, 3 úrovne Plech na pe enie + univerzálny plech        5+3+1 130-140* - 35-55
Cukrovinky Plech na pe enie 3 160* - 20-30
Cukrovinky Plech na pe enie 3 150* - 25-35
Cukrovinky, 2 úrovne Univerzálny plech + plech na pe enie 3+1 150* - 25-35
Cukrovinky, 3 úrovne Plech na pe enie + univerzálny plech       5+3+1 140* - 35-45
* predhrejte 5 min., nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
** predhrejte, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
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Zasuňte univerzálny plech pod parnú nádobu s otvormi, 
veľkosť XL, pokiaľ je tak uvedené v tabuľke. 
Odkvapkávajúca tekutina sa zachytí.
Úrovne vkladania pri varení v pare na jednej úrovni 
(používajte maximálne 2,5 kg):

Parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: úroveň 3

Úrovne vkladania pri varení v pare na dvoch úrovniach 
(používajte maximálne 1,8 kg na jednu úroveň):

Parná nádoba s otvormi,  veľkosť XL: úroveň 5
Parná nádoba s otvormi, veľkosť XL: úroveň 3

Použitý druh ohrevu: 
 Varenie v pare

Grilovanie
Dodatočne vložte univerzálny plech. Bude sa doň 
zachytávat' odkvapkávajúca tekutina a priestor
na pečenie zostane čistejší.

Použitý druh ohrevu: 
 Veľkoplošný gril

Piškótový koláč

Príslušenstvo

Tortová forma Ø 26 cm 2 160-170** - 25-35
Piškótový koláč Tortová forma Ø 26 cm 2 160-170** - 25-35
Piškótový koláč Tortová forma Ø 26 cm 2 150-160 1 10

- 20-25
Piškótový koláč, 2 úrovne Tortová forma Ø 26 cm 3+1 150-170** - 30-50
Jablkový páj 2x Čierna plechová forma  Ø 20 cm 2 170-180 - 60-80
Jablkový páj 2x Čierna plechová forma  Ø 20 cm 2 180-200 - 60-80
Jablkový páj, 2 úrovne 2x Čierna plechová forma Ø 20 cm 3+1 170-190 - 70-90

Druh 
ohrevu

Teplota v °C Intenzita 
pary

* predhrejte 5 min., nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu
** predhrejte, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu

Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Teplota v °C

Hrach, mrazený, dve nádoby 2x Parná nádoba  XL + Univerzálny plech 5+3+1 100 **
Brokolica, erstvá, 300 g Parná nádoba  XL 3 100* 7-8***
Brokolica, erstvá, jedna nádoba Parná nádoba XL 3 100* 7-8***

* redhrejte
**  kontrola je ukončená, hneď ako sa na najchladnejšom mieste dosiahne 85 °C (pozrite IEC 60350-1)
*** porovnateľný stupeň pečenia medzi referenčnou skúškou a hlavnou skúškou sa docieli, keď sa pri referenčnej 

skúške pečie počas 5 minút (pod'a popisu podľa IEC 60350-1)

Príslušenstvo Druh 
ohrevu

Grilovanie
Opekanie toastov* Rošt 5 3 4-6
Hovadzí burger, 12 kusov** Rošt 4 3 25-30
* epredhrieva
** po 2/3 celkového času otočte

Príslušenstvo
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   Montážny návod
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 Aby ste sa neporezali, noste ochranné rukavice. časti, ktoré sú 
behom montáže prístupné, móžu mať ostré hrany.

Osoby s elektronickými implantátmi!

Spotrebič pod pracovnou doskou obrázok 2

 
  

Dôležité pokyny – obrázok 
   Iba pri odbornej montáži podl'a montážneho návodu je 

zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody vzniknuté 
v dósledku neodborného zabudovania ručí montér.

 Spotrebič po vybalení skontrolujte. Pokial' dójde pri preprave 
k poškodeniu spotrebiča, nezapájajte ho.

Z priestoru na pečenie a dvierok pred uvedením do prevádzky 
odstráňte obalový materiál a lepiacu fóliu.
Vstavaný nábytok musí byť odolný voči teplote do 90°C, 
susediace čelá nábytku do 70 °C.
Spotrebič nezabudovávajte za dekoračnú krytku. Vzniká 
nebezpečenstvo prehriatia.
Všetky výrezy vykonajte pred zabudovaním spotrebiča. 
Odstráňte triesky, pretože by mohli ovplyvniť funkčnosť 
elektrických súčiastok.

 

 

 

 

Prípojná krabica pre spotrebič sa musí nachádzať vo 
šrafovanej oblasti A alebo mimo oblasť zabudovania.
Nepohyblivý nábytok pripevnite ku stene pomocou 
obvyklého uholníka B.
Rozmery na obrázkoch sú uvedené v mm.

 

 

 

Indukčná varná doska 

Celoplošná indukčná 
varná doska 

Plynová varná doska 
Elektrická varná doska  

P

Dodržujte montážny návod pre varnú dosku.  

Pre odvetrávanie spotrebiča musí byť v medzidne výrez na 
odvetrávanie. Pokiaľ má vysoká skrinka okrem zadných stien 
príslušných prvkov ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto zadná stena 
odstrániť.  
Spotrebič umiestnite maximálne do takej výšky, aby ste mohli 
bez problémov vynímať príslušenstvo. 

Aby bolo možné otvárať dvierka spotrebiča, je nutné pri 
zabudovaní do rohu dodržať rozmery . Rozmer  závisí od 
hrúbky prednej hrany nábytku pod držadlom.  

Spotrebič zodpovedá stupňu ochrany 1 a môže byť 
pripojený iba káblom s ochranným vodičom.  
Istenie musí byť vykonané podľa výkonu uvedeného na typovom 
štítku a miestnych predpisov.  
Pri všetkých montážnych prácach musí byť spotrebič odpojený zo 
siete.  
Spotrebič môže byť pripojený iba pomocou prívodného kábla, 
ktorý je súčasťou dodávky. Zapojte prívodný kábel na zadnej 
strane spotrebiča (zacvaknúť!). 
Prívodný kábel dlhý 3,0 m je si možné zaobstarať u zákazníckeho 
servisu.    
V prípade výmeny môže byť použitý iba originálny kábel, ktorý je 
možné zaobstarať u zákazníckeho servisu. 
Ochrana proti dotyku musí byť zabezpečená zabudovaním.  

Pokiaľ zástrčka po zabudovaní už nie je prístupná, musí sa do 
pevnej elektrickej inštalácie vopred umiestniť istič s fázami podľa 
predpisov na zabudovanie. 

 
Spotrebič je možné zapájať iba do predpisovo inštalovanej   
sieťovej zásuvky s ochranným kontaktom.

lba Švédsko, Fínsko a Nórsko

Pokiaľ zástrčka po zabudovaní už nie je prístupná, musí sa do 
pevnej elektrickej inštalácie vopred umiestniť istič s fázami podľa 
predpisov na zabudovanie. 

Spotrebič je možné pripojiť tiež pomocou priloženej zástrčky 
s ochranným kontaktom. Zástrčka musí byť prístupná aj po 
dokončení zabudovania. 

Upevnenie spotrebiča - obrázok 5
Spotrebič celkom zasuňte a stredovo vyrovnajte.
Spotrebič priskrutkujte.    

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom sa nesmie 
zakrývať žiadnymi prídavnými lištami.
Na bočných stenách vstavanej skrinky nesmú byť pripevnené 
tepelnoizolačné lišty.

Demontáž
Spotrebič odpojte zo siete.
Povol'te upevňovacie skrutky.
Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.



Záručný list
BSH

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

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

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

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

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

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

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

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