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1. Luukun lasi
2. Turvalukitus
3. Lamppukehikko

4. Vesisäiliö
5. Ohjauspaneeli
6. Paistopeltien urat

1 876542 3

1. PÄÄLLE/POIS-näppäin
2. Ohjelmanvalinta-näppäin
3. Lämpötila-näppäin
4. Miinus-näppäin (vähennä)

5. Plus-näppäin (lisää)
6. Hälytin (ajastin)-näppäin
7. Kello/kesto-näppäin
8. Käynnistä-näppäin

Laitteen tyyppikilvessä tai sen mukana toimitettavissa asiakirjoissa olevat arvot on saatu laboratorio-
olosuhteissa asiaankuuluvia standardeja noudatettaessa. Nämä arvot voivat vaihdella laitteen käytön 
ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
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Varoitus! 
 •Lue laitteen mukana tul-
leet ohjeet huolellisesti 
ennen sen asentamista ja 
käyttöönottoa. Valmistaja 
ei ota vastuuta väärästä 
asennuksesta ja käytöstä 
johtuneista vahingoista ja 
vammoista. Säilytä aina 
käyttöopas mahdollista 
myöhempää tarvetta var-
ten.

Yleinen turvallisuus

 •Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi kotitalouk-
sissa ja vastaavissa ympä-
ristöissä, kuten:

-  Henkilökunnan keittiö-
tiloissa myymälöissä, 
toimistoissa ja muissa 
työympäristöissä,

- Maatiloilla,
-  Hotellien, motellien ja 

muiden majoitustilojen 
asiakkaiden kesken,

-  Aamiaismajoitus -tyyp-
pisissä ympäristöissä.

Tietoja koskien turvallisuutta 

 •Laitteen sisäosat kuume-
nevat käytön aikana. Älä 
kosketa laitteessa olevia 
lämpövastuksia. Käytä 
aina patakintaita ottaes-
sasi tai laittaessasi lisäva-
rusteita tai astioita uunin 
sisään.
 •Laite on tarkoitettu ruoan 
ja juomien lämmittämi-
seen. Ruoan tai vaatteiden 
kuivaaminen tai lämpö-
tyynyjen, tohveleiden, sie-
nien, kosteiden vaatteiden 
ja vastaavien kuumen-
taminen saattaa johtaa 
loukkaantumiseen, sytty-
miseen tai tulipaloon.
 •Varmista etteivät muiden 
sähkölaitteiden virtajoh-
dot kosketa kuumaa uu-
ninluukkua tai itse uunia. 
Johdon eriste voi sulaa. 

Oikosulkuvaara!
 •Älä nojaa tai istu avoimen 
uuninluukun päälle. Tämä 
voi vahingoittaa uunia ja 
erityisesti sen saranaosia. 
Luukku kestää enintään 8 
kg:n kuorman.
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Tietoja koskien turvallisuutta 

 •Grilliritilät kestävät enin-
tään 8 kg:n kuorman. 
Välttääksesi uunin vau-
rioitumisen älä ylitä tätä 
kuormitusta.

Lasten ja heikentyneiden 
ihmisten turvallisuus

Varoitus! 
 •Tukehtumisen, loukkaan-
tumisen ja pysyvän vam-
mautumisen vaara.
 •Tätä laitetta voivat käyttää 
8-vuotiaat ja sitä vanhem-
mat lapset sekä sellaiset 
henkilöt, joiden fyysiset, 
aistinvaraiset tai henkiset 
kyvyt ovat alentuneet tai 
joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tai tietoa lait-
teen käytöstä, jos heidän 
käyttöään valvotaan tai 
jos he ovat saaneet oh-
jeistusta koskien laitteen 
turvallista käyttötapaa ja 
ymmärtävät sen käyttöön 
liittyvät vaarat.
 •Älä anna lasten leik-
kiä laitteen kanssa. Pidä 
kaikki pakkaustarvikkeet 
lasten ulottumattomissa.

Varoitus! 
 •Pidä lapset poissa laitteen 
ulottuvilta sen ollessa käy-
tössä tai sen jäähtyessä. 
Laitteen ulkopinnat ovat 
kuumia.
 • Jos laitteessa on lapsi-
lukko, suosittelemme sen 
käyttöä. Alle 3-vuotiaita 
lapsia ei tule jättää lait-
teen lähelle ilman aikuis-
ten valvontaa.
 •Lapset eivät saa puhdistaa 
tai huoltaa laitetta ilman 
aikuisten valvontaa.

Asennus

 •Laitteen sähköasennus on 
suoritettava niin, että laite 
voidaan eristää verkkovir-
rasta vähintään 3 mm:n 
moninapaisella erotuk-
sella.
 •Sopivia erotuslaitteita ovat 
mm. automaattikatkaisi-
met, sulakkeet (ruuvatta-
vat sulakkeet on otettava 
pois pidikkeistään), vika-
virtasuojakytkimet ja kon-
taktorit. Asennus tulee 
suorittaa voimassa olevien 
määräysten mukaisesti.
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Tietoja koskien turvallisuutta 

 • Jos sähköinen kytkentä 
suoritetaan pistokkeen 
avulla ja tämä on helposti 
saatavilla asennuksen 
jälkeen, edellä mainittua 
erotuslaitetta ei tarvita. 
 •Laite tulee suojata säh-
köiskuilta asennuksen ai-
kana.

Puhdistaminen

 •Uuni on puhdistettava 
säännöllisesti ja kaikki ru-
oantähteet on poistettava 
sen sisältä.
 •Uunin puhtaanapidon lai-
minlyönti voi johtaa pinnan 
laadun heikkenemiseen, 
mikä voi lyhentää laitteen 
käyttöikää ja johtaa mah-
dollisiin vaaratilanteisiin.
 •Älä käytä voimakkaasti 
hankaavia puhdistusai-
neita tai teräsvillaa uunin 
luukun puhdistamisessa, 
sillä tämänkaltaiset vä-
lineet voivat naarmuttaa 
pintaa ja aiheuttaa lasin 
rikkoutumisen.
 •Älä käytä höyrypesuria 
laitteen puhdistamiseen.

 •Puhdistaessasi uunia 
noudata osiossa “Uunin 
puhdistaminen ja kunnos-
sapito” mainittuja ohjeita.

Korjaukset

Varoitus! 
 •Katkaise virransyöttö 
ennen kuin alat huolta-
maan laitetta.
 • Jos laitteen virtajohto 
on vaurioitunut, se tulee 
vaihtaa valmistajan, val-
tuutetun huoltoliikkeen tai 
sähköasentajan toimesta 
vaaran välttämiseksi. Li-
säksi tähän tehtävään vaa-
ditaan erikoistyökaluja.
 •Korjaukset ja huoltotyöt, 
koskien erityisesti virtaa 
johtavia osia, voidaan suo-
rittaa vain valmistajan val-
tuuttaman huoltomiehen 
toimesta.
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Uunin kuvaus 
Toimintojen kuvaus 

Symboli Toiminto Ruoka

Höyry
Kaikenlaisten vihannesten, riisin, murojen ja 
lihan kypsentäminen. 
Mehun keittäminen marjoista.
Vihannesten samanaikainen sulatus ja 
kypsentäminen.

Kalkinpoisto Uunin kalkinpoisto
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Pakkauksen sisältö 
Huomaa: 
 • Mukana toimitetut lisävarusteet 
voivat vaihdella mallin mukaan. 
Kaikkia tässä käyttöoppaassa 
mainittuja lisävarusteita ei ehkä 
ole toimitettu tuotteen mukana.

Käyttöopas

Paistoritilä
Paahtamiseen ja paisto-, paahto- 
sekä vuokaruokien alustaksi halu-
tulle tasolle.

Rei’itetty ruostumaton teräspelti

Tuoreiden tai pakastettujen vihan-
nesten sekä lihan ja kalan kypsen-
tämiseen (höyryn avulla).

Ei-rei’itetty ruostumaton 
teräspelti
Kakkuvuoka. Käytä yhdessä paisto-
ritilän ja rei’itetyn teräspellin kans-
sa rasvapeltinä.

Huomaa: 
 • Saadaksesi lisätietoja koskien li-
sävarusteiden käyttöä, katso osio 
“Lisävarusteiden käyttäminen”.
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Valmistelut 
Huomaa: 
 • Kun höyryuuni kytketään ensim-
mäistä kertaa verkkovirtaan tai 
sähkökatkon jälkeen, kellon näyt-
töruutu vilkkuu ilmaisten, että 
aika ei ole oikein.

Näyttö
1

6

5

42

11 789

12

10

3

 • Uuni ei toimi ennen kuin olet 
asettanut oikean ajan ja veden 
kovuustason.

 • Asettaaksesi ajan ja veden ko-
vuustason, tee kuten on kuvattu 
seuraavissa kappaleissa.

1. Lämpötilan osoitin / symboli
2. Toiminnon numeronäyttö
3. Kypsennysajan symboli
4. Höyrytoiminnon merkkivalo
5. Veden kovuustason symboli
6. Äänenvoimakkuuden asetus
7. Kirkkausasetus
8. Hälytin (ajastin)

9. Kellon symboli
10. Ajan / keston näyttö
11.  Lapsilukon symboli/Luukku 

auki -symboli
12. Uunin sisälämpötila
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1. PÄÄLLE/POIS-näppäin
2. Ohjelmanvalinta-näppäin
3. Lämpötila-näppäin
4. Miinus-näppäin (vähennä)
5. Plus-näppäin (lisää)

6. Hälytin (ajastin)-näppäin
7. Kello/kesto-näppäin
8. Käynnistä-näppäin

Ohjauspaneeli

1 876542 3

Kellonajan asettaminen 

Asettaaksesi kellonajan, tee seu-
raavasti:
1. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 

asettaaksesi oikeat tunnit. 
(Numerot kiertävät ympäri, esim. 
00:00 - 23:59).

2. Lopuksi, paina kello-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi 
asettamasi ajan (veden 
kovuustason symboli alkaa 
vilkkumaan).

Valmistelut 
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Veden kovuustason asettaminen

Laite on varustettu järjestelmällä, 
joka ilmaisee automaattisesti kal-
kinpoistotoiminnon tarpeellisuu-
den.
Järjestelmä voidaan optimoida 
erittäin pehmeän veden (tai veden 
pehmennyslaitetta käyttävien) ko-
titalouksien sekä erittäin kovan 
veden välillä muuttamalla käyttäjä-
asetuksia veden kovuustason suh-
teen (katso alla oleva taulukko).
Asettaaksesi veden kovuustason, 
tee seuraavasti (valmiustilassa/

laitteen ollessa pois päältä):
1. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 

(n. 5 sek.).  „MED“  alkaa vilkkua 
näytössä (ei tarpeen, jos höyryuuni 
kytketään ensin verkkovirtaan tai 
sähkökatkon jälkeen).

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi veden kovuustason, 
alla olevan taulukon mukaisesti.

3. Paina kello-näppäintä 
vahvistaaksesi asetuksen. 
Kuulet lyhyen äänimerkin 
ja kalkinpoistotoiminnon 
merkkivalo sammuu. 

Huomaa: 
 • Jos laite irrotetaan verkkovirrasta 
ja liitetään takaisin tai sähkökat-
kon yhteydessä, ajan ja veden 
kovuustason asetusvalikko näyte-
tään uudelleen.

Valmistelut 

Tyyppi

Veden kovuustaso

Ca + Mg
(ppm)

Eng. ko-
vuusaste. 

[°eH]

Ransk. ko-
vuusaste.

[°dF]

Saks. kovuus-
aste.
[°dH]

Näyttö

Pehmeä vesi 0 - 150 0 - 11 0 - 15 0 - 8 PEHMEÄ

Keskikova vesi 151 - 350 12 - 25 16 - 35 9 - 20 KESK.

Kova vesi 351 - 500 26 - 35 36 - 50 21 - 28 KOVA

Laitteen ensimmäinen puhdis-
tuskerta
1. Poista kaikki 

pakkausmateriaalit.
2. Pyyhi laitteen pinnat kostealla 

liinalla tai sienellä ja kuivaa 
sen jälkeen.

Huomaa:
 • Jotkin pesu- tai puhdistusaineet 
voivat vahingoittaa laitteen pin-
taa. Älä käytä voimakkaita pesuai-
neita, puhdistusjauheita/-voiteita 
tai teräviä esineitä laitteen puh-
distamiseksi. 
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Valmistelut 
Älä käytä voimakkaasti hankaavia 
puhdistusaineita tai teräviä metalli-
kaapimia uunin luukun puhdistami-
sessa, sillä nämä voivat naarmuttaa 
laitteen pintaa ja aiheuttaa lasin 
rikkoutumisen.

Ensimmäinen käyttökerta
1. Ota kaikki uunipellit ja paistoritilä 

pois uunista.
2. Sulje uunin luukku.
3. Käynnistä höyry + kuumailma

 -toiminto 30 minuutin ajaksi.

Huomaa:
 • Katso seuraavat kappaleet saa-
daksesi tietää, miten käynnistät 
höyry + kuumailma -toiminnon.
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Perustoiminnot 
Varoitus:
 • Kuumat pinnat voivat aiheuttaa 
palovammoja! Laite voi kuumeta 
käytön aikana. Älä koskaan kos-
keta lämpövastuksia, uunin si-
säosia jne. Pidä lapset poissa 
laitteen ulottuvilta. Käytä aina 
kuumuudenkestäviä patakintaita, 
kun asetat aterioita kuumaan uu-
niin tai otat niitä pois. 

Vaara:
 • Ole varovainen avatessasi uunin 
luukkua, sillä uunin sisällä oleva 
kuuma höyry voi purkautua ulos. 
Kuuma höyry voi aiheuttaa palo-
vammoja käsillesi, kasvoillesi ja/
tai silmillesi.

Höyrytoiminto

Kaikenlaisten vihannesten, riisin, 
murojen ja lihan kypsentäminen. 
Sopii myös mehun keittämiseen 
marjoista ja vihannesten samanai-
kaiseen sulatukseen ja kypsentä-
miseen.
1. Paina PÄÄLLE kytkeäksesi uunin 

päälle.
2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 

lyhyin aikavälein kunnes höy-
ry-toiminto  tulee esiin. 
Toimintonäppäin syttyy pala-
maan.

3. Paina ohjelmanvalinta-näppäin-
tä vahvistaaksesi toiminnon. 
Toiminnon numero (1) ja oletus-
arvot (lämpötila ja aika) pysyvät 
valaistuna. 

4. Paina lämpötila-näppäintä muut-
taaksesi lämpötilaa. (Jos et paina 
tätä näppäintä, uuni toimii käyttä-
en oletuslämpötilaa).

5. Muuttaaksesi lämpötilaa paina “
” ja “ ” -näppäimiä.

6. Paina lämpötila-näppäintä uudel-
leen vahvistaaksesi asetuksen.

7. Paina kesto (kello) -näppäintä 
muuttaaksesi kypsennysaikaa. 
Toimintoa vastaava merkkivalo 
alkaa vilkkua.  (Jos et paina 
tätä näppäintä, uuni toimii käyttä-
en oletuskypsennysaikaa).

8. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi haluamasi kypsen-
nysajan.

9. Paina kesto (kello) -näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi asetuk-
sen.

10. Paina käynnistä-näppäintä . 
Uuni käynnistyy.
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Erikoistoiminnot 
Autom. kypsennystoiminto A 
(vihannekset ja hedelmät)

Käytä tätä toimintoa  vihannesten 
ja hedelmien kypsentämiseen alla 
olevan taulukon mukaisesti.
1. Paina PÄÄLLE kytkeäksesi uunin 
päälle.
2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
lyhyin aikavälein kunnes haluamasi 
toiminto tulee esiin  (A01, A02, A03) 
lämpötilan osoitinnäyttöön.
3. Paina ohjelmanvalintanäp-
päintä vahvistaaksesi toiminnon. 
Toiminnon numero (6, 7, 8) ja ole-
tusaika pysyvät valaistuna. 
4. Paina käynnistä-näppäintä . 
Uuni käynnistyy.

Ohjelma
Toi-

minnon 
numero

Ruoan tyyppi Lämpöti-
la °C

Aika 
(min.)

A 01 2
Parsakaali / 

kukinnot
100 °C 20

A 02 3
Kukkakaali / 

kukinnot
100 °C 25

A 03 4 Palkoherneet 100 °C 15

Autom. kypsennystoiminto B
(lämmitys / sterilointi)

Käytä tätä toimintoa  lämmittämi-
seen ja sterilointiin alla olevan tau-
lukon mukaisesti.
1. Paina PÄÄLLE kytkeäksesi uunin 
päälle.
2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
lyhyin aikavälein kunnes haluamasi 
toiminto tulee esiin 
(B01, B02, B03) lämpötilan ilmai-
sinruudussa.
3. Paina Ohjelmanvalinta-
näppäintä vahvistaaksesi toimin-
non. Toiminnon numero (9, 10, 11) 
ja oletusaika pysyvät valaistuna. 
4. Paina käynnistä-näppäintä . 
Uuni käynnistyy.

Ohjelma
Toi-

minnon 
numero

Ruoan tyyppi Lämpöti-
la °C

Aika 
(min.)

Sterilointi

B 02 5 Pavut 100 °C 35

B 03 6 Kirsikat 80 °C 35
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Erikoistoiminnot 
Autom. kypsennystoiminto C 
(leivät, gratiinit / pizzat)

Käytä tätä toimintoa vihannesten 
ja hedelmien kypsentämiseen alla 
olevan taulukon mukaisesti.
1. Paina PÄÄLLE kytkeäksesi uunin 

päälle.
2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 

lyhyin aikavälein kunnes 
haluamasi toiminto tulee esiin  
(C01, C02, C03, C04, C05) 
lämpötilan osoitinnäyttöön.

3. Paina ohjelmanvalinta-näppäintä 
vahvistaaksesi toiminnon. 
Toiminnon numero (12 - 19) ja 
oletusaika pysyvät valaistuna. 

4. Paina käynnistä-näppäintä . 
Uuni käynnistyy.

Ohjelma
Toi-

minnon 
numero

Ruoan tyyppi Lämpö-
tila °C

Aika 
(min.)

Leivät

C 01 7 Taimen 80 25

C 02 8 Katkaravut 90 15

C 03 9 Kalafilee 80 18

C 04 10 Simpukat 100 25

C 05 11 Hummeri 100 30

Uunin sisälämpötila 

(lämmitysvaiheet)

Uunin sisälämpötilan  merkkivalo 
syttyy 4:ssä eri kohdassa 
riippuen ohjelmoidun lämpötilan 
saavutetusta prosenttiosuudesta. 
Katso seuraava taulukko:

Ohjelmoidun lämpötilan aikavälit

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Huomaa: 

 • Kaikki uunin sisälämpötilan sym-
bolilohkot (4) syttyvät, kun uuni 
saavuttaa asetetun lämpötilan.
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Vesisäiliö 
Vesisäiliön täyttäminen

Kaikki toiminnot edellyttävät, että 
vesisäiliö on täynnä.
Täytä vesisäiliöön (noin 1l) viileää, 
raikasta juomavettä ja aseta se 
aukkoon, joka sijaitsee uunin sisä-
osan yläpuolella.

Huomaa:

Jos merkkivalo “RES” syttyy, se il-
maisee vesisäiliön olevan huonosti 
paikoillaan.

Vesisäiliön 
uudelleentäyttäminen
Täysi vesisäiliö riittää yleensä yh-
teen 50-60 minuutin kypsennystoi-
mintoon.
Jos vesisäiliö kuitenkin vaatii uu-
delleentäyttöä, ilmoitus “-L0-” tu-
lee näyttöön ilmaisten vesisäiliön 
olevan tyhjä. (Tämä ilmoitus esite-
tään kellonaikanäytössä).

Varoitus! 
 • Täytä vesisäiliöön enintään 0,5 
litraa vettä, jotta se ei vuotaisi 
yli, kun vettä pumpataan takai-
sin vesisäiliöön. YLIVIRTAUKSEN 
VAARA!

Vesisäiliön ilmoitus
Kun vesisäiliö irrotetaan tai kiinni-
tetään huonosti paikoilleen, lämpö-
tilan osoitinnäyttöön tulee ilmoitus 
“RES”.

Ilmoitus häviää, kun asetat vesisäi-
liön kunnolla paikoilleen.

Vesisäiliön tyhjentäminen
Kun laite sammutetaan, ylimääräi-
nen vesi pumpataan takaisin vesi-
säiliöön.
Kun vettä pumpataan, näyttöön tu-
lee ilmoitus “PU P” (PUMPPAA).
Huomaa: 
 • “PU P” ilmoitus pysyy näytössä, 
kunnes veden lämpötila saavuttaa 
65 ºC, ennen kun se voidaan pum-
pata takaisin vesisäiliöön.
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Vesisäiliö 
Varoitus! 
 • Vesisäiliössä oleva vesi voi olla 
kuumaa. PALOVAMMAVAARA!

Kun vesi on pumpattu takaisin ve-
sisäiliöön, näyttöön tulee ilmoitus 
“DEP” edellyttäen seuraavia toimia:
1. Irrota ja poista vesisäiliö.
2. Kuivaa vesisäiliö ja aseta se 

takaisin paikoilleen uunin 
sisäosan yläpuolelle. Puhdista ja 
kuivaa uunin sisäpuoli.

3. Jätä laitteen ovi auki niin, että 
sen sisäpuoli voi jäähtyä ja kuivua 
läpikotaisin.

Huomaa: 
 • On suositeltavaa poistaa vesisäiliö 
ja tyhjentää se kypsennyksen jäl-
keen. Tämä estää bakteerien kas-
vua ja kalkkikiven muodostumista 
laitteen sisällä.

Jos vesisäiliötä ei ole irrotettu uu-
nista ja uusi kypsennystoiminto 
aloitetaan, uuni antaa varoituksen 
“DEP”.
Tämä varoitus häviää painamalla 
POIS  -näppäintä ja jatkamalla 
uutta kypsennystoimintoa irrotta-
matta ja tyhjentämättä vesisäiliötä.
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Uunin ollessa päällä
Kypsennystoiminnon 
keskeyttäminen 
Voit keskeyttää kypsennystoimin-
non milloin tahansa painamalla 
POIS  -näppäintä kerran.
Uuni sisältää höyryn vähennystoi-
minnon, joka kytkeytyy päälle, kun 
POIS  -näppäintä painetaan, vä-
hentääkseen höyryä asteittain, jot-
ta se ei purkautuisi yllättäen kun 
laitteen luukkua avataan. Tämä 
toiminto kestää noin 3 minuuttia ja 
sen aikana näytössä esitetään il-
moitus “UAP” (HÖY).
Varoitus! 
 • Kun laitteen luukku avataan 
kypsennyksen päätteeksi, varo 
kuumaa ilmaa ja/tai höyryä, joka 
purkautuu kypsennystilasta ulos. 
Siirry taaksepäin tai sivulle palo-
vammojen välttämiseksi. PALO-
VAMMAVAARA!

Tässä vaiheessa:
 • Höyrynmuodostus keskeytetään.
 • Uunin sisäseinämät ja vesisäiliö 
ovat vielä erittäin kuumia. Palo-
vammavaara!

 • Ajastin sammuu ja näyttöön tulee 
jäljellä oleva kypsennysaika (jos 
sellainen on asetettu).

Jos haluat, voit tässä vaiheessa:
1. Kääntää tai sekoittaa ruokaa, 

jotta se kypsyisi tasaisesti.
2. Muuttaa kypsennysasetuksia.

Aloittaa kypsennystoiminnon uu-
delleen sulkemalla luukun ja pai-
namalla käynnistä-näppäintä.

Kypsennystoiminnon 
peruuttaminen 
Jos haluat peruuttaa kypsennystoi-
minnon, paina POIS  -näppäintä 
kahdesti.
Kuulet 3 äänimerkkiä ja ilmoitus 
“END” tulee näyttöön.

Kypsennystoiminnon päättäminen 
Asetetun ajan kuluessa loppuun 
tai painaessasi POIS  -näppäintä 
päättääksesi kypsennystoiminnon, 
höyrynvähennystoiminto käynnis-
tyy.
Toiminto vähentää höyryä asteit-
tain, jotta se ei purkautuisi yllättä-
en, kun laitteen luukkua avataan.
Tämä toiminto kestää noin 3 mi-
nuuttia ja sen aikana näytössä esi-
tetään ilmoitus “UAP” (HÖY).
Toiminnon päättyessä kuulet kol-
me äänimerkkiä ja ilmoitus “PU
P” (PUMPPAA) ilmestyy näyttöön. 
(Voit kuulla pumppausääniä tämän 
vaiheen aikana, koska vettä pum-
pataan takaisin vesisäiliöön).
Varoitus! 
 • Kun laitteen luukku avataan 
kypsennyksen päätteeksi, varo 
kuumaa ilmaa ja/tai höyryä, joka 
purkautuu kypsennystilasta ulos. 
Siirry taaksepäin tai sivulle palo-
vammojen välttämiseksi. PALO-
VAMMAVAARA!

Laite antaa äänimerkin 30 sekun-
nin välein, kunnes luukku avataan 
tai POIS  -näppäintä painetaan.
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Uunin ollessa päällä
Jäähdytyspuhallin voi jatkaa toi-
mintaansa jonkun aikaa sen jäl-
keen, kun laite on kytketty pois 
päältä. Tämä on tavanomaista ja 
sen tarkoitus on alentaa lämpötilaa 
uunin sisällä.
Kun näyttöön tulee ilmoitus “DEP”, 
se tarkoittaa, että vesi on pumpattu 
takaisin vesisäiliöön ja säiliö voi-
daan irrottaa.
Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se ko-
konaan. Anna kypsennystilan jääh-
tyä hetken ja puhdista ja kuivaa 
sitten liinalla. Luukku tulee jättää 
auki joksisin aikaa, jotta laite voisi 
jäähtyä kokonaan.

Höyryvirtaus
Uunin edestä tuleva jaksoittai-
nen höyryvirtaus on tavanomaista. 
Tämä on erityisen huomattavaa tal-
viaikana tai hyvin kosteissa ympä-
ristöissä.

Jäännösvesi uunissa
Vähentääksesi uunin sisälle muo-
dostuvaa jäännösvettä, suositte-
lemme että asetat pellin alimmalle 
tasolle. Ruoasta haihtuva kosteus 
alkaa tihkua pellille. Jäljelle jäänyt 
jäännösvesi voidaan helposti pyyh-
kiä liinalla.
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Lisävarusteiden käyttäminen 
Rei’itetty pelti soveltuu tuoreiden 
tai pakastettujen vihannesten, li-
han ja siipikarjan kypsentämiseen. 
Tässä tapauksessa on tärkeää, että 
ei-rei'itetty pelti asetetaan alim-
malle tasolle. Näin tihkuvat nesteet 
kerätään pellille, jolloin laite ei li-
kaannu. Rei’itetty pelti, johon ruoka 
on asetettu, tulee asettaa toiseksi 
alimmalle tasolle.
Ei-rei’itettyä peltiä käytetään höy-
rystämään herkkiä ruokia, kuten 
hillokkeita ja nyyttejä.
Paistoritilää käytetään, kun ruokaa 
kypsennetään pienissä astioissa, 
esim. jälkiruokakulhoissa tai läm-
mitettäessä aterioita.
Saadaksesi tarkempia tietoja, katso 
taulukot.
Ehdotetut ajat ja lämpötilat ovat 
ohjearvoja. Todellinen paistoaika 
voi vaihdella ruoan tyypin ja laadun 
mukaan.

1

2

3

4

Irrottaaksesi paistoritilän, nosta 
sitä hieman ylöspäin ritilän etu-
osasta turvalovien ottaessa kiinni 
uunin sivuille (katso kuva).

Suosittelemme että käytät paisto-
ritilää yhdessä uunipellin kanssa 
kypsentäessäsi ruokia, joista voi 
tihkua nestettä.
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Kypsennys höyryn avulla
Höyrykypsennys - kala

Kala Määrä Lämpötila 
°C Aika (min.) Pelti Taso

Kultaotsa-ahven 800-1200 g 80 30-40 Rei’itetty 2

Taimen 4 x 250 g 80 20-25 Rei’itetty 2

Lohifilee 500-1000 g 80 15-25 Rei’itetty 2

Kirjolohi 1000-1200 g 80 25-35 Rei’itetty 1/2

Jättikatkaravut 500-1000 g 80 15-20 Rei’itetty 2

Vihreät simpukat 1000-1500 g 100 25-35 Rei’itetty 2

Ruijanpallasfilee 500-1000 g 80 20-25 Rei’itetty 2

Sydänsimpukat 500-1000 g 100 10-20 Rei’itetty 2

Hummeri 800-1200 g 100 25-30 Rei’itetty 1/2

Turskafilee 1000-1200 g 80 20-25 Rei’itetty 2

Sinisimpukat 1000-1200 g 100 15-25 Rei’itetty 2

Järvitaimen 4 x 250 g 80 25-30 Rei’itetty 2

Kolja 1000-1200 g 80 20-25 Rei’itetty 2

Tonnikalafilee 500-1000 g 80 15-20 Rei’itetty 2

Kuha 4 x 250 g 80 25-30 Rei’itetty 2

Höyrykypsennys - liha

Liha Määrä Lämpötila 
°C Aika (min.) Pelti Taso

Broilerinkoivet 4-10 100 40-45 Rei’itetty 2

Broilerin rintaleike 4-6 100 25-35 Rei’itetty 2

Savustettu 
porsaan ulkofilee

500 g – 1000 g 100 40-50 Rei’itetty 2

Kalkkunaleike 4-8 100 20-25 Rei’itetty 2

Porsaan sisäfilee, 
kokonainen

4-8 100 20-30 Rei’itetty 2

Makkarat 80-100 10-15 Rei’itetty 2

Höyrykypsennys - kananmunat

Kananmunat Lämpötila °C Aika (min.) Pelti Taso

Kananmunat 
lasissa

100 10-15 Ritilä 2

Kananmunat, 
kovaksi keitetyt

100 15 Ritilä 2

Kananmunat, 
puoliraa’at

100 10-12 Ritilä 2
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Kypsennys höyryn avulla
Höyrykypsennys - vihannekset

Vihannekset Lämpöti-
la °C

Aika 
(min.) Pelti Taso

Munakoiso viipaleina 100 15-20 Rei’itetty 2

Pavut 100 35-45 Rei’itetty 2

Parsakaali kukinnot kantoineen 100 25-30 Rei’itetty 2

Parsakaali
kukinnot ilman 
kantoja

100 15-20 Rei’itetty 2

Kukkakaali kukinnot 100 25-30 Rei’itetty 2

Kukkakaali kokonaisena 100 40-45 Rei’itetty 1

Herneet 100 30-35 Rei’itetty 2

Fenkoli suikaleina 100 15-20 Rei’itetty 2

Fenkoli puoliksi 
halkaistuna

100 20-30 Rei’itetty 2

Perunat, kuorineen
kokonaiset, erittäin 
pienet

100 20-25 Rei’itetty 2

Perunat, kuorineen 
kokonaiset, erittäin 
suuret

100 45-50 Rei’itetty 2

Perunat, kuorittuna paloiteltuna 100 20-25 Rei’itetty 2

Nauris tikkuina 100 20-25 Rei’itetty 2

Palkoherneet 100 15-20 Rei’itetty 2

Porkkanat viipaleina 100 25-30 Rei’itetty 2

Maissintähkät 100 50-60 Rei’itetty 2

Paprikat suikaleina 100 12-15 Rei’itetty 2

Jalapenot 100 12-15 Rei’itetty 2

Sienet neljäsosina 100 12-15 Rei’itetty 2

Purjo viipaleina 100 10-12 Rei’itetty 2

Ruusukaali 100 25-35 Rei’itetty 2

Selleri suikaleina 100 15-20 Rei’itetty 2

Parsa 100 20-35 Rei’itetty 2

Pinaatti 100 12-15 Rei’itetty 2

Varsisellerin varret 100 25-30 Rei’itetty 2

Kesäkurpitsa viipaleina 100 12-18 Rei’itetty 2
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Kypsennys höyryn avulla
Höyrykypsennys - nyytit

Nyytit Lämpötila °C Aika (min.) Pelti Taso

Makeat nyytit 100 20-30 Ei-rei’itetty 2
Makeat 
hiivataikinanyytit 100 15-20 Ei-rei’itetty 2

Hiivataikinanyytit 100 15-25 Ei-rei’itetty 2
Leipätaikinanyytit 100 20-25 Ei-rei’itetty 2
Lautasliinanyytit 100 25-30 Ei-rei’itetty 2

Höyrykypsennys - lisukkeet 

Lisukkeet Määrä Lämpötila 
°C

Aika 
(min.) Pelti Taso

Ohraryynit + neste  200 g + 400 ml 100 30-35 Ritilä, 
lasikulhossa 2

Mannasuurimot + 
neste 200 g + 300 ml 100 10-20 Ritilä, 

lasikulhossa 2

Linssit + neste 200 g + 375 ml 100 20-50 Ritilä, 
lasikulhossa 2

Riisi + neste 200 g + 250 ml 100 25-40 Ritilä, 
lasikulhossa 2

Höyrykypsennys - jälkiruoat

Jälkiruoat Määrä Lämpötila °C Aika 
(min.) Pelti Taso

Haudutetut 
omenat 500-1500 g 100 15-25 Ei-rei’itetty 2

Haudutetut 
päärynät 500-1500 g 100 25-30 Ei-rei’itetty 2

Creme brulee 
(paahtovanukas) 80 20-25 Ritilä - 

kulhossa 2

Creme caramel 
(paahtovanukas) 80 25-30 Ritilä - 

kulhossa 2

Jogurtti 40 4-6 h Ritilä - 
kulhossa 2

Haudutetut 
persikat 500-1500 g 100 15-20 Ei-rei’itetty 2
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Kypsennys höyryn avulla
Höyrykypsennys - hedelmät (sterilointi/hauduttaminen)

Hedelmät Määrä Lämpötila °C Aika 
(min.) Pelti Taso

Päärynät 4-6 1 l laseissa 100 30-35 Ritilä 1

Kirsikat 4-6 1 l laseissa 80 30-35 Ritilä 1
Persikat 4-6 1 l laseissa 80 30-35 Ritilä 1
Luumut 4-6 1 l laseissa 80 30-35 Ritilä 1

Höyrykypsennys - lämmitys

Lämmitys Määrä Lämpötila °C Aika 
(min.) Pelti Taso

Ateriat 1-2 100 12-15 Ritilä 2
Ateriat 3-4 100 15-20 Ritilä 2
Valmisruoat 100 15-20 Ritilä 2
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Kypsennys höyryn avulla
Höyrykypsennys - ryöppäys

Vihannekset Määrä Lämpötila °C Aika 
(min.) Pelti Taso

Esim. pavut, purjo 100 10-12 Rei’itetty 2
Lehtikaali 1000-2000 g 100 12-16 Rei’itetty 2
Savoijinkaali 10-20 100 12-15 Rei’itetty 2
Valkokaali, 
kokonaisena 2000-2500 g 100 30-45 Rei’itetty 1

Tomaatit, kuorittuna 80 12 Ritilä 2

Höyrykypsennys - sulattaminen

Kasvikset / lisukkeet Lämpö-
tila °C Aika (min.) Pelti Taso

Parsakaali kukinnot 
kantoineen 100 15-20 Rei’itetty 2

Vihannessekoitukset 100 15-20 Rei’itetty 2
Pinaatinlehdet osina 100 10-15 Ei-rei’itetty 2
Kukkakaali kukinnot 100 15-20 Rei’itetty 2
Herneet 100 15-25 Rei’itetty 2
Lehtikaali isoina osina 100 25-35 Ei-rei’itetty 2
Porkkanat viipaleina 100 15-20 Rei’itetty 2
Ruusukaali 100 20-25 Rei’itetty 2
Parsa 100 25-30 Rei’itetty 2
Valmisruoat 100 tarvittaessa Ritilä 2
Leivät 100 10-25 Ritilä 2
Riisi 100 15-25 Ei-rei’itetty 2
Linssit 100 15-20 Ei-rei’itetty 2
Nuudelit 100 15-20 Ei-rei’itetty 2
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Kypsennys höyryn avulla
Kypsennys kahdella tasolla 
Joitakin ehdotuksia:

Kypsentäessäsi ruokaa kahdella 
tasolla paistoritilä kuuluu aina 2. tai 
3. tasolle alhaalta ylöspäin.
Näin tavanomaiset posliini-, Jena- 
tai ruostumattomasta teräksestä 
tehdyt astiat voidaan asettaa uuniin.
Uunipelti, rei’itetty tai ei, tulee aset-
taa 1. tasolle alhaalta katsoen. Voit 
myös käyttää kahta paistoritilää.
Eri kypsennysaikoja hallitaan seu-
raavasti:
Ruoat, jotka vaativat pidemmän 
kypsennysajan tulee asettaa uunin 
yläosaan. Ruoat, jotka vaativat ly-
hemmän kypsennysajan tulee aset-
taa 1. tasolle.

Esimerkiksi: Kasvikset, perunat ja 
kala.
Aseta kasvikset ja perunat mihin 
tahansa sopivaan astiaan paistori-
tilälle, joka on asetettu 2. tai 3. ta-
solle.
Aseta kala 1. tasolle.
Käytettäessä rei’itettyä peltiä kalan 
kypsentämiseen, ei-rei’itetty pelti 
tulee asettaa laitteen pohjalle ka-
lasta tihkuvan nesteen keräämistä 
varten. Tällä tavalla laite pysyy puh-
taana.

Aika: Kasvikset ja perunat 25-35 
min.
Aika: Kala – lajista riippuen – 15-25 
min.
Valitse pisin kypsennysaika. Koska 
ruoat on asetettu eri tasoille, ne 
ovat valmiita samanaikaisesti, il-
man ylikypsentämisen vaaraa.
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Asetukset 
Kellonajan asettaminen 

Asettaaksesi kellonajan, tee seu-
raavasti (valmiustilassa/laitteen ol-
lessa pois päältä):
1. Paina kello-näppäintä. 

K a l k i n p o i s t o t o i m i n n o n 
merkkivalo alkaa vilkkua näytössä 
(ei tarpeen, jos höyryuuni 
kytketään ensin verkkovirtaan tai 
sähkökatkon jälkeen).

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäintä 
asettaaksesi oikeat tunnit. 
(Numerot kiertävät ympäri, esim. 
00:00 - 23:59).

3. Lopuksi, paina kello-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi ajan 
(äänenvoimakkuuden symboli 
alkaa vilkkumaan).

Äänenvoimakkuuden asettaminen

Asettaaksesi kellonajan, tee seu-
raavasti (valmiustilassa/laitteen ol-
lessa pois päältä):
1. Paina kello-näppäintä 

lyhyin aikavälein kunnes 
kirkkausasetuksen symboli alkaa 
vilkkua.

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi kirkkauden.

3. Paina lopuksi kello-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi ajan 
(äänenvoimakkuuden symboli 
alkaa vilkkumaan).

Kirkkauden asettaminen

Asettaaksesi kirkkauden, tee seu-
raavasti (valmiustilassa/laitteen ol-
lessa pois päältä):
1. Paina kello-näppäintä 

lyhyin aikavälein kunnes 
kirkkausasetuksen symboli alkaa 
vilkkua.

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi kirkkauden.

3. Paina lopuksi kello-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi 
asetuksen (lapsilukon symboli 
alkaa vilkkua).

Lapsilukko

Asettaaksesi lapsilukon, tee seu-
raavasti (valmiustilassa/laitteen ol-
lessa pois päältä):
1. Paina kello-näppäintä lyhyin 

aikavälein, kunnes lapsilukon 
symboli alkaa vilkkua.

2. Paina “ ” tai “ ” -näppäimiä 
kytkeäksesi lapsilukon PÄÄLLE 
(tai POIS).
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3. Paina lopuksi kello-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi 
lapsilukon asettamisen 
(lapsilukon symboli esitetään 3 
sekunnin ajan).

Huomaa: 
 • Purkaaksesi lapsilukon sen ol-
lessa PÄÄLLÄ voit myös painaa 
lyhyesti “ ” -näppäintä kahdesti 
ja sen jälkeen kello-näppäintä. 

 • Kello, äänenvoimakkuus, kirk-
kaus ja lapsilukko-asetukset 
asetetaan kaikki kello-näppäimen 
avulla. Ne ovat kaikki käytettä-
vissä painamalla kello-näppäintä 
kerran asetuksen asettamista 
varten, ja uudelleen asetuksen 
vahvistamista ja seuraavaan ase-
tukseen siirtymistä varten. Voit 
muokata asetuksia seuraavassa 
järjestyksessä: Kello > äänen-
voimakkuus > kirkkaus > lapsi-
lukko > POIS -tila. (Painaessasi 
kello-näppäintä vahvistaaksesi 
viimeisen asetuksen uuni siirtyy 
valmiustilaan).

Veden kovuustason asettaminen

Laite on varustettu järjestelmällä, 
joka ilmaisee automaattisesti kal-
kinpoistotoiminnon tarpeellisuu-
den.

Asetukset 
Järjestelmä voidaan optimoida 
erittäin pehmeän veden (tai veden 
pehmennyslaitetta käyttävien) ko-
titalouksien sekä erittäin kovan 
veden välillä muuttamalla käyttäjä-
asetuksia veden kovuustason suh-
teen (katso alla oleva taulukko).
Asettaaksesi veden kovuustason, 
tee seuraavasti (valmiustilassa/
laitteen ollessa pois päältä):
1. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä (n. 

5 sek.). Kalkinpoistotoiminnon 
merkkivalo  alkaa vilkkua 
näytössä (ei tarpeen, jos höyryuuni 
kytketään ensin verkkovirtaan tai 
sähkökatkon jälkeen).

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi veden kovuustason, 
alla olevan taulukon mukaisesti.

3. Paina kello-näppäintä 
vahvistaaksesi asetuksen. 
Kuulet lyhyen äänimerkin 
ja kalkinpoistotoiminnon 
merkkivalo sammuu.

Huomaa: 
 • Jos laite irrotetaan verkkovirrasta 
ja liitetään takaisin tai sähkökat-
kon yhteydessä, ajan ja veden 
kovuustason asetusvalikko näyte-
tään uudelleen.
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Asetukset 

Tyyppi

Veden kovuustaso

Näyttö
Ca + Mg
(ppm)

Eng. kovuus-
aste. [°eH]

Ransk. 
kovuus-

aste.
[°dF]

Saks. kovuus-
aste.
[°dH]

Pehmeä vesi 0 - 150 0 - 11 0 - 15 0 - 8 PEHMEÄ

Keskikova 
vesi 151 - 350 12 - 25 16 - 35 9 - 20 KESK.

Kova vesi 351 - 500 26 - 35 36 - 50 21 - 28 KOVA

Hälytin (Ajastin)

Ajastin toimii kuten munakello. Sitä 
voidaan käyttää milloin tahansa ja 
muista toiminnoista riippumatta.
Asettaaksesi hälytyksen, tee seu-
raavasti:
1. Paina  hälytys-näppäintä. Hälytys-

symboli ja ajastinnäyttö (00:00) 
alkavat vilkkua.

2. Paina “ ” ja “ ” -näppäimiä 
asettaaksesi halutun ajan.

3. Paina lopuksi hälytys-näppäintä 
uudelleen vahvistaaksesi 
hälytyksen. (Ajastimen symboli 
lopettaa vilkkumisen ja ajastin 
aloittaa laskennan).

4. Laskennan päätteeksi kuulet 
äänimerkin, joka toistuu 
muutaman sekunnin välein. 
Sammuttaaksesi äänimerkin, 
paina POIS-näppäintä .

Kellonajan piilottaminen / 
esittäminen

Jos haluat piilottaa kellonajan, voit 
tehdä sen painamalla kello-näp-
päintä 5 sekunnin ajan (valmius-
tilassa/uunin ollessa pois päältä). 
Kuulet lyhyen äänimerkin. Pisteet 
jotka erottavat tunnit ja minuutit 
vilkkuvat, mutta loppuosa kellosta 
piilotetaan.
Jos haluat nähdä kellonajan uudel-
leen, paina kello-näppäintä uudel-
leen 5 sekunnin ajan.
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Kunnossapito ja huolto 
Uunin sisäpuolen puhdistaminen 

Vältä hankaavia puhdistusaineita, 
kuten hankaussieniä, teräsvillaa 
jne., koska ne voivat vahingoittaa 
laitteen pintaa.

Pyyhi uunin sisäpuoli puhtaaksi 
kostealla liinalla, kun se on vielä 
lämmin. Kuivaa lopuksi.

Helpompaa puhdistamista varten 
uunin kiskot voidaan irrottaa (katso 
seuraava kappale).

Kiskojen irrottaminen 

Ruuvaa auki ja irrota uritetut mut-
terit 1 kiskojen edestä kiertämällä 
niitä vastapäivään.

Ruuvaa ja löysää uritettuja mutte-
reita 2 kiskojen takaa kiertämällä 
niitä vastapäivään. Älä ruuvaa näitä 
muttereita kokonaan auki.

Vedä kiskot irti uunista ja irrota ne 
etupuolelta.

Kiinnittääksesi kiskot takaisin pai-
koilleen, työnnä kiskot uritettuihin 
muttereihin 2 uunin takana ja kiin-
nitä ruuvit uunin edessä takaisin 
paikoilleen. Kiristä uritetut mutterit 
1 ja 2 takaisin paikoilleen kiertä-
mällä niitä myötäpäivään.
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Kunnossapito ja huolto 
Laitteen oven irrottaminen 
1. Avaa laitteen ovi niin auki kuin 

mahdollista.

2. Työnnä 2 tappia saranoiden 
sisällä oleviin reikiin.

3. Sulje laitteen ovi niin että se 
voidaan juuri ja juuri nostaa pois 
paikoiltaan.

4. Kiinnittääksesi oven takaisin 
paikoilleen, työnnä saranat reikiin 
edestä päin.

5. Avaa laitteen ovi niin auki kuin 
mahdollista ja irrota tapit.
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Kunnossapito ja huolto 
Kalkinpoisto

Höyryä muodostettaessa, riippu-
matta paikallisen veden kovuudes-
ta (veden kalkkipitoisuudesta), höy-
rykehittimeen kerääntyy kalkkia.
Kalkinpoistotoiminnon tarpeelli-
suus riippuu veden kovuudesta ja 
käytön tiheydestä. Jos höyrytoi-
mintoa käytetään 4×30 minuuttia 
viikossa, kalkinpoistotoiminto tulee 
suorittaa (riippuen veden kovuu-
desta) suunnilleen seuraavasti:

Veden kovuus-
taso

Suorita kalkinpoisto 
/ tunnin jälkeen

Erittäin pehmeä 144 tuntia

Keskitaso 72 tuntia

Erittäin kova 48 tuntia

Laite tunnistaa kalkinpoistotoimin-
non tarpeen automaattisesti jolloin 
ilmoitus “cal” ilmestyy lämpöti-
lanosoitinnäyttöön ja kalkinpoisto-
toiminnon merkkivalo  syttyy.
Jos kalkinpoistotoimintoa ei suori-
teta 3 tunnin sisällä, ilmoitus “cal” 
ilmestyy uudelleen näyttöön ja kal-
kinpoistotoiminnon merkkivalo  
alkaa vilkkua.

Huomaa: 
 • Uuni antaa käyttäjän päättää kyp-
sennyksen jos tämä 3 tunnin aika 
päättyy ennen ohjelmoitua kyp-
sennysaikaa.

Jos kalkinpoistotoimintoa ei suori-
teta uudelleen, jotkut kypsennysvai-
heet uunin ollessa päällä estetään 
ja laite antaa pitkän äänimerkin 
sekä viestin “cal”, ja kalkinpois-
totoiminnon merkkivalo  jatkaa 
vilkkumistaan.
Tärkeä huomautus: 
 • Jos kalkinpoistoa ei suoriteta, 
laitteen teho voi laskea tai se voi 
vaurioitua.

Suositeltuja kalkinpoistoaineita 

Käytä “durgol®” kalkinpoistoainet-
ta kalkinpoistoon.
Tämä ratkaisu mahdollistaa am-
mattimaisen ja huolellisen kalkin-
poiston. Saatavilla kaikista asia-
kaspalvelupisteistä.
Varoitus!
 • Älä käytä etikkaa tai etikka-poh-
jaisia tuotteita, sillä ne voivat vau-
rioittaa uunin sisäistä virtapiiriä.

Perinteiset kalkinpoistoratkaisut 
eivät ole sopivia, koska ne voivat si-
sältää vaahdotusaineita.
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Kunnossapito ja huolto 
Kalkinpoisto

Varoitus!
 • Kalkinpoistotoimintoa ei voida 
keskeyttää turvallisuussyistä.

Kalkinpoistotoiminto tulee suorit-
taa luukun ollessa kiinni. Laitteen 
on oltava valmiustilassa ennen kal-
kinpoistotoiminnon suorittamista.
Suorittaaksesi kalkinpoistotoimin-
non, tee seuraavasti:
1. Paina kello ja “ ” -näppäimiä 

samanaikaisesti 5 sekunnin 
ajan. Lämpötilanäyttöön ilmestyy 
nyt “cal”, ja laite päästää 
äänimerkin. (Jos et halua 
käynnistää kalkinpoistotoimintoa, 
odota noin 5 sekuntia painamatta 
mitään näppäintä). 

2. Paina käynnistä -näppäintä .
3. Kun ruutuun ilmestyy ilmoitus 

“0.5 L”, irrota vesisäiliö.
4. Kaada 0,5 l kalkinpoistoliuosta 

vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö 
takaisin paikoilleen.

5. Paina käynnistä-näppäintä . 
Kalkinpoistotoiminto käynnistyy 
ja kestää noin 30 minuuttia.

6. Kun näytössä vilkkuu ilmoitus 
“1.0 L” ja uuni päästää äänimerkin 
kalkinpoistotoiminnon aikana, 
irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

7. Täytä vesisäiliö 1,0 litralla 
kylmää vettä ja aseta se takaisin 
paikoilleen.

8. Paina käynnistä-näppäintä 
. Ensimmäinen huuhteluvaihe 
alkaa.

9. Kun näytössä vilkkuu taas ilmoitus 
“1.0 L” ja uuni päästää äänimerkin 
kalkinpoistotoiminnon aikana, 
irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

10. Täytä vesisäiliö 1,0 litralla 
kylmää vettä ja aseta se takaisin 
paikoilleen.

11. Paina käynnistä-näppäintä . 
Toinen huuhteluvaihe alkaa.

12. Huuhteluvaiheen päättyessä 
näyttöön ilmestyy ilmoitus “END”.

13. Irrota, tyhjennä ja kuivaa 
vesisäiliö.
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Uunin puhdistaminen 
Varoitus!
 • Uuni tulee puhdistaa vasta, kun 
se on kytketty pois päältä. Irrota 
pistoke seinästä tai kytke uunin 
virtapiiri pois päältä.

 • Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen 
pinnat voivat mennä pilalle, jolloin 
uunin käyttöikä voi lyhentyä ja joh-
taa mahdollisiin vaaratilanteisiin.

 • Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia 
puhdistusaineita, hankaussieniä 
tai teräviä esineitä, jotka voivat 
naarmuttaa laitteen pintaa, koska 
nämä voivat jättää jälkiä.

 • Älä käytä korkeaa painetta tai 
höyrypesuria laitteen puhdista-
miseen.

 • Älä koskaan kytke uunia päälle, 
jos sen takapaneeli, joka peittää 
tuulettimen, ei ole paikoillaan.

Etupinta 
Puhdista käyttäen kosteaa liinaa. 
Jos etupinta on erittäin likainen, 
lisää muutama tippa astianpesu-
ainetta pesuveteen. Pyyhi lopuksi 
kuivalla liinalla.
Jos uunin etupinta on alumiinia, 
käytä mietoa lasinpuhdistusainetta 
ja pehmeää liinaa, josta ei irtoa kui-
tuja tai ylimääräisiä langanpätkiä. 
Pyyhi puolelta toiselle käyttämättä 
liiallista voimaa.
Puhdista kalkki-, rasva-, tärkke-
lys- tai munanvalkuaistahrat välit-
tömästi uunista. Nämä voivat aihe-
uttaa syöpymistä.
Älä kastele uunin sisäpuolta.

Uunin sisäpuoli 
Poista käytön jälkeen laitteen sisä-
puolelle kertynyt kosteus pehmeäl-
lä liinalla. Jätä laitteen ovi auki niin, 
että sen sisäpuoli voi jäähtyä.
Käytä mietoa puhdistusainetta ir-
rottaaksesi pinttyneen lian. Älä 
käytä uuninpuhdistusaineita tai 
muita syövyttäviä tai hankaavia 
puhdistusaineita.
Pidä aina uunin luukku ja etupuoli 
täysin puhtaana, jotta luukun avau-
tuminen ja sulkeutuminen ei estyi-
si.
Varmista, että uunin tuuletusauk-
koihin ei pääse vettä.
Uunin katossa sijaitseva lasinen 
lampunsuojus voidaan irrottaa hel-
posti puhdistamista varten. Tätä 
varten ruuvaa se ensin irti ja puh-
dista vedellä ja astianpesuaineella.
Uunin puhtaanapidon laiminlyönti 
voi johtaa pinnan laadun heikkene-
miseen, mikä voi lyhentää laitteen 
käyttöikää ja johtaa mahdollisiin 
vaaratilanteisiin.

Lisävarusteet 
Puhdista lisävarusteet jokaisen 
käyttökerran päätteeksi. Jos ne 
ovat erittäin likaisia, liota niitä en-
sin vedessä ja pese ne sitten käyt-
täen harjaa ja sientä. Lisävarusteet 
ovat konepesun kestäviä.
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Mitä tehdä, jos uuni ei toimi? 
Varoitus!
 • Kaikki korjaustyöt tulee suorittaa 
ainostaa valtuutetun huoltomie-
hen toimesta. Valtuuttamattoman 
henkilön toimesta suoritetut kor-
jaukset voivat olla vaarallisia.

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä 
tekniseen tukeen saadaksesi vas-
tauksen seuraaviin kysymyksiin:
 • Näyttö ei tule esiin! Tarkista, onko:
 • Ajan osoitinnäyttö asetettu pois 
päältä (katso osio ”Perusasetuk-
set”).

 • Mitään ei tapahdu painaessani 
näppäimiä! Tarkista, onko:

 • Lapsilukko asetettu päälle (katso 
osio ”Perusasetukset”).

 • Uuni ei toimi oikein! Tarkista, 
onko:

 • Pistoke liitetty kunnolla pistora-
siaan.

 • Uuni kytketty päälle.
 • Uunin ollessa päällä siitä kuu-
luu omituisia ääniä! Tämä ei ole 
merkki viasta.

 • Äänet johtuvat kypsennyksen ai-
kana suoritetuista toimenpiteistä, 
esim. veden pumppaamisesta 
höyrykehittimeen.

 • Uunin sisäpuolella oleva höyry voi 
aiheuttaa paineen kohoamista, ja 
uunin sisäseinämät voivat pitää 
joskus ylimääräistä ääntä reagoi-
dessaan tähän paineeseen.

 • Nämä äänet ovat tavallisia, ei-
vätkä ole merkki viasta.

 • Ruoka ei kypsy tai ruoan kypsy-
minen kestää erittäin kauan! Tar-
kista, onko:

 • Oikea kypsennysaika ja lämpötila-
asetus valittu.

 • Ruoan määrä, jonka olet laittanut 
uuniin, tavanomaista suurempi tai 
onko se tavanomaista viileämpää.

 • Jos ilmoitus “Err_” ilmestyy 
näyttöön, ota yhteyttä asiakaspal-
veluun.

 • Laite pitää ääntä kypsennyksen 
jälkeen! Tämä ei ole merkki viasta.

 • Jäähdytystuuletin jatkaa toimin-
taansa jonkin aikaa. Kun lämpö-
tila on laskenut riittävästi, tuuletin 
sammuu automaattisesti.

 • Uuni kytkeytyy päälle, mutta sen 
lamppu ei syty!

 • Jos uuni toimii muuten oikein, 
sen lamppu on todennäköisesti 
palanut. Voit jatkaa uunin käyttöä 
normaalisti.
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Mitä tehdä, jos uuni ei toimi? 
Lampun vaihtaminen 

Vaihtaaksesi lampun, tee seuraa-
vasti:
 • Irrota uuni verkkovirrasta. Irrota 
pistoke seinästä tai kytke uunin 
virtapiiri pois päältä.

 • Ruuvaa auki ja irrota lasinen lam-
punsuojus (1).

 • Irrota lamppu (2). Varoitus! 
Lamppu voi olla erittäin kuuma.

 • Vaihda uusi E14 230-240V/15W 
-lamppu tilalle. Noudata lampun-
valmistajan suosituksia.

 • Ruuvaa lasinen lampunsuojus 
paikoilleen (1).

 • Liitä uuni takaisin verkkovirtaan.
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Tekniset ominaisuudet 
Näyttöilmoitukset 

Näyttö Kuvaus
Kalkinpoisto

SOFT Pehmeä vesi.

MED Keskikova vesi.

HARD Kova vesi.

CAL Suorita kalkinpoistotoiminto.
Vilkkuu – kalkinpoistotoiminto alkaa.

0.5 L Kaada 0,5 l kalkinpoistoliuosta vesisäiliöön.

1.0 L Kaada 1 l kylmää vettä vesisäiliöön huuhtelua varten.

Vedenpinnan korkeus

-L0- Vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä.

Vesisäiliö

RES Ilmaisee vesisäiliön olevan pois paikoiltaan.

DEP Vesisäiliö tulee irrottaa, tyhjentää ja asettaa takaisin paikoilleen.

Höyryn vähentäminen

UAP Ilmaisee höyryn vähentämisen olevan käynnissä.

PU P Ilmaisee sen, että kylmä vesi on siirtymässä kuumavesisäiliöön ja 
kuumaa vettä pumpataan vesisäiliöön.

Järjestelmävaroitukset

LA P Lamppu on vaurioitunut.

HOT Piirilevyn lämpötila on liian korkea.

ERR_ Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Tekniset tiedot 
 • AC-vaihtovirtajännite ...................................... (katso laitteen tyyppikilpi)
 • Vaadittava teho ............................................................................. 1500 W
 • Ulkomitat (L×K×S) ................................................... 595 × 455 × 472 mm
 • Sisämität (L×K×S) .................................................... 420 × 210 × 390 mm
 • Uunin tilavuus ..................................................................................... 35 l
 • Paino .................................................................................................32 kg
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Tietoja koskien ympäristönsuojelua 
WEEE-direktiivin 
noudattaminen ja laitteen 
hävittäminen: 
Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-
direktiivissä (2012/19 /EU) asetetut 
vaatimukset. Tuotteessa on sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) 
kierrätyssymboli.

Tämä tuote on valmistettu 
korkealaatuisista osista ja 
materiaaleista, jotka voi-
daan käyttää uudelleen ja 
jotka soveltuvat kierrätyk-

seen. Älä siksi hävitä tuotetta nor-
maalin kotitalousjätteen mukana 
sen käyttöiän päättyessä. Vie laite 
sähkö- ja elektroniikkaromun kier-
rätyspisteeseen. Ota yhteyttä pai-
kallisiin viranomaisiin saadaksesi 
selville lähimmän kierrätyspisteen 
sijainti.

RoHS-direktiivin 
vaatimustenmukaisuus
Tämä tuote täyttää EU:n RoHS-
direktiivissä (2011/65/EU) asetetut 
vaatimukset. Se ei sisällä direktii-
vissä määritettyjä haitallisia ja kiel-
lettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot
Tuotteen pakkaus on val-
mistettu kierrätettävistä 
materiaaleista paikallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Älä hävitä pakkausmateriaaleja yh-
dessä muiden kotitalousjätteiden 
tai muiden jätteiden kanssa. Vie 
pakkausmateriaalit paikallisten vi-
ranomaisten ilmoittamiin keräys-
pisteisiin.
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Asennusohjeet
Valtuutetun henkilön on asennetta-
va tuote voimassa olevien määrä-
ysten mukaisesti. Valmistaja ei ota 
vastuuta mistään vahingoista, jotka 
johtuvat valtuuttamattoman henki-
lön suorittamista toimenpiteistä ja 
jotka voivat myös aiheuttaa takuun 
raukeamisen.
Huomaa:
 • Laitteen sijaintipaikan valmistelu 
ja sähköasennusten tekeminen on 
asiakkaan vastuulla.

Vaara!
 • Laite on asennettava paikallisten 
kaasu- ja/tai sähkömääräysten 
mukaisesti.

 • Tarkista laite silmämääräisesti 
ennen sen asentamista. Jos vikoja 
ilmenee, älä asenna laitetta.

 • Vaurioituneet laitteet ovat vaa-
raksi turvallisuudelle.

Ennen asentamista

Tarkista, että laitteen tyyppikilvessä 
mainittu jännite on sama kuin pis-
torasiasta saatu jännite.
Avaa uunin luukku, ota pois kaikki 
lisävarusteet ja pura pakkausmate-
riaalit.
Varoitus!
 • Uunin etupinta voi olla suojakal-
von peitossa. Ennen kuin alat 
käyttämään uunia, irrota tämä 
suojakalvo varovasti aloittaen si-
säpuolelta.

Varo vahingoittamasta uunia mil-
lään tavalla. 

Tarkista, että uunin luukku sulkeu-
tuu oikein ja että sen sisäpuoli ja 
etuosa eivät ole vaurioituneet. Jos 
löydät vaurioita, ota yhteyttä tämän 
käsikirjan takakannessa ilmoitet-
tuun asiakaspalvelukeskuksen nu-
meroon.
ÄLÄ KÄYTÄ UUNIA, jos sen virta-
johto tai pistoke on vaurioitunut, 
jos uuni ei toimi oikein tai jos se on 
vaurioitunut tai pudonnut vahingos-
sa. Jos löydät vaurioita, ota yhteyttä 
tämän käsikirjan takakannessa il-
moitettuun asiakaspalvelukeskuk-
sen numeroon.
Aseta uuni tasaiselle, vakaalle alus-
talle. Uunia ei tule asentaa lähelle 
muita lämmönlähteitä, radioita tai 
televisioita.
Varmistu siitä, että laitteen virta-
johto ei kastu tai hankaudu teräviin 
reunoihin uunin takaosassa asen-
nuksen aikana. Korkeat lämpötilat 
voivat vahingoittaa virtajohtoa.
Varoitus!
 • Kun uuni on asennettu varmista, 
että sen virtajohto on helppopää-
syisessä paikassa.

Huomaa:
 • Älä asenna laitetta jääkaapin tai 
pakastimen viereen. Laitteen 
lämpösäteily johtaa jäähdytyslait-
teiden lisääntyneeseen energian-
kulutukseen.

 • Luukkua ja/tai kädensijaa ei saa 
käyttää laitteen nostamiseen tai 
siirtämiseen.

 • Lisäsuojausta jäännösvirtalait-
teella suositellaan. 
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Asennusohjeet
Vaara!
 • Laitteen saa liittää verkkovirtaan 
vain valtuutettu ja pätevä henkilö. 
Tuotteen takuuaika alkaa vasta 
asianmukaisen asennuksen jäl-
keen. Valmistaja ei ota vastuuta 
mistään vahingoista, jotka johtu-
vat valtuuttamattoman henkilön 
suorittamista toimenpiteistä.

 • Sähköjohto ei saa olla kiristy-
neenä, taitoksilla tai puristuksissa 
tai joutua kosketuksiin laitteen 
kuumien pintojen kanssa.

 • Vaurioituneen sähköjohdon saa 
vaihtaa vain valtuutettu sähkö-
asentaja. Muussa tapauksessa voi 
aiheutua sähköiskun, oikosulun 
tai tulipalon vaara!

 • Ennen kuin aloitat mitään sähkö-
asennustyötä, irrota laite verkko-
virrasta. Sähköiskun vaara!

Asennuksen jälkeen 

Uuni on varustettu virtajohdolla ja 
sovittimella yksivaiheista (kotita-
lous) jännitetta, 230 240V ~ 50Hz, 
varten.
Jos uuni asennetaan pysyvästi, se 
tulee asentaa valtuutetun sähkö-
asentajan toimesta. Tässä tapauk-
sessa uuni tulee liittää virtapiiriin, 
jossa on moninapainen katkaisija 
jonka kontaktien välillä on vähin-
tään 3 mm erotus.

Varoitus!
 • Uuni on maadoitettava! 

Valmistaja ja vähittäiskauppiaat 
eivät ota mitään vastuuta henki-
löille, lemmikeille tai omaisuudelle 
aiheutuneista vahingoista, jos näitä 
asennusohjeita ei noudateta.

Uuni toimii vain, jos sen luukku on 
suljettu oikein.
Ennen laitteen ensimmäistä käyt-
tökertaa, puhdista uunin sisäpuoli 
ja lisävarusteet, noudattaen osios-
sa “Uunin puhdistaminen” annettu-
ja ohjeita.
Varoitus!
 • Noudata erillisiä ohjeita asennuk-
sen aikana.
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Asennus

1. Työnnä uuni kokonaan 
keittiökalusteen sisään ja keskitä 
se.

2. Avaa ovi ja kiinnitä laite 
keittiökalusteeseen käyttäen sen 
mukana tulevia neljää ruuvia. 
Työnnä ruuvit edessä olevien 
reikien läpi.
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1

2

3

4

56

1. Skleněné okno dvířek
2. Bezpečnostní úchyty
3. Držák lampy

4. Nádržka na vodu
5. Ovládací panel
6. Vedení roštů

1 876542 3

1. Vypínač VYP. / ZAP.
2. Tlačítko pro výběr 

programu
3. Tlačítko teploty
4. Tlačítko minus (snížení)

5. Tlačítko plus (zvýšení)
6. Tlačítko časovače
7. Tlačítko Hodiny / Čas
8. Tlačítko Start

Hodnoty uvedené na štítku výrobku nebo v dokumentaci, která jej doprovází, jsou získány v laboratorních 
podmínkách v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek používání.
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Varování! 

 •Před instalací a použitím 
spotřebiče si pečlivě 
přečtěte dodaný návod 
k použití. Výrobce neod-
povídá za nesprávnou in-
stalaci a použití, které 
způsobí zranění a škody. 
Návod k použití ucho-
vávejte vždy v blízkosti 
spotřebiče pro jeho bu-
doucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

 •Toto zařízení je určeno 
pouze pro domácí a po-
dobné použití, například:

-  v  p r o s t o r á c h 
kuchyňského per-
sonálu v obchodech, 
kancelářích a dalších 
pracovních prostředích;

- na farmách;
-  klienty v hotelech, 

motelech a dalších 
typech obytného pros-
tředí;

- v prostředí typu Bed and 
Breakfast.

Bezpečnostní údaje 

 •Spotřebič se během 
provozu zahřívá. Ne-
dotýkejte se topných těles, 
které jsou ve spotřebiči. 
Vždy používejte rukavice 
na pečení k odstranění 
nebo vkládání příslušen-
ství nebo nádobí.
 •Tento spotřebič je určen k 
ohřívání potravin a nápojů. 
Sušení potravin či oblečení 
a ohřívání oteplovacích 
podložek, pantoflí, mycích 
hub, vlhkých hadrů a po-
dobných předmětů může 
vést k nebezpečí úrazu, 
vznícení nebo požáru.
 •Ujistěte se, že napájecí 
kabely jiných elektrických 
spotřebičů nikdy neu-
víznou v horkých dveřích 
nebo v troubě. Izolace ka-
belu se může roztavit. 

Nebezpečí zkratu!

 •Na otevřená dvířka trouby 
nesedejte, ani se o ně ne-
opírejte. Mohlo by dojít k 
poškození trouby, zejména 
v oblasti závěsů dvířek. 
Dveře unesou maximální 
hmotnost 8 kg.
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Bezpečnostní údaje 

 •Rošty unesou maximální 
hmotnost 8 kg. Aby ne-
došlo k poškození trouby, 
nepřekračujte tuto zátěž.

Bezpečnost dětí a zranitelných 
osob

Varování!

 •Nebezpečí udušení, 
zranění nebo trvalého 
zdravotního postižení.
 •Tento spotřebič mohou 
používat děti od 8 let a 
osoby s omezenými fy-
zickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, 
pokud jsou pod dohledem 
dospělé osoby nebo osoby 
odpovědné za jejich bez-
pečnost.
 •Nedovolte dětem, aby 
si hrály se spotřebičem. 
Všechny obaly uchovejte 
mimo dosah dětí.

Varování! 
 •Držte děti mimo dosah 
spotřebiče, když je v 
provozu nebo když se 
ochlazuje. Přístupné části 
jsou horké.

 •Pokud je spotřebič vy-
baven dětskou pojistkou, 
doporučujeme ji aktivovat. 
Děti do 3 let nesmí být v 
blízkosti spotřebiče pone-
chány bez dozoru.
 •Čištění a údržba nesmí 
být prováděny dětmi bez 
dohledu dospělé osoby.

Instalace

 •Elektrická instalace musí 
být nastavena tak, aby bylo 
možné spotřebič izolovat 
od sítě s minimálně 3mm 
oddělením všech pólů.
 •Vhodná separační zařízení 
zahrnují např. vývody, po-
jistky (pojistné šrouby se 
vytahují z držáku), RCD 
a stykače. Tato instalace 
musí splňovat platné před-
pisy.
 •Pokud se elektrické připo-
jení provádí prostřednict-
vím zástrčky a ta zůstává 
po instalaci přístupná, 
není nutné instalovat uve-
dené oddělovací zařízení.



46

Bezpečnostní údaje 

 •Elektrická instalace 
musí zahrnovat ochranu 
proti úrazu elektrickým 
proudem

Čištění

 •Spotřebič musí být pravi-
delně čištěn a jakékoli 
zbytky potravin musí být 
odstraněny.
 •Nebudete-li udržovat 
troubu v čistém stavu, 
může to vést k poškození 
povrchu, které by mohlo 
nepříznivě ovlivnit život-
nost zařízení a případně 
vést k nebezpečným situ-
acím.
 •K čištění skleněných dvířek 
nepoužívejte drsné brusné 
či ostré kovové škrabky, 
protože mohou poškrábat 
povrch, což může vést k 
rozbití skla.
 •Spotřebič nečistěte parním 
čističem.
 •Postupujte prosím podle 
pokynů týkajících se čištění 
v části „Čištění a údržba 
trouby“.

Opravy
Varování! 

 •Před údržbou odpojte 
napájení.
 •Pokud je napájecí kabel 
poškozen, měl by být 
nahrazen výrobcem, au-
torizovanými zástupci 
nebo technikem, kteří 
jsou pro tento úkol kvali-
fikováni, aby se předešlo 
nebezpečným situacím. 
Navíc jsou pro tento úkol 
vyžadovány speciální 
nástroje.
 •Opravy a údržbu, zejména 
proudových částí, mohou 
provádět pouze technici 
autorizovaní výrobcem.



47

EN

DE

DA

NO

FI

CS

Popis trouby 
Popis funkcí 

Symbol Funkce Potraviny

Pára
Vaření všech druhů zeleniny, rýže, obilovin a 
masa. 
Odšťavňování bobulí.
Současné odmrazování a vaření zeleniny.

Odvápňování Odvápňování vodního kamene z trouby
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Obsah balení 
Poznámka: 
 • Dodávané příslušenství se 
může lišit v závislosti na modelu 
výrobku. Ne každé příslušenství 
popsané v návodu k použití se 
musí na vašem výrobku nacházet.

Návod k použití

Drátěná police
Používá se pro pečení a pro umístění 
potravin, které se budou péct nebo 
vařit do kastrolové nádoby na poža-
dovaný rošt.

3. Děrovaný nerezový tác
Pro vaření čerstvé nebo zmrazené 
zeleniny, masa a ryb (s párou).

Neděrovaný nerezový tác
Forma na pečení. Používejte 
společně s drátěnou policí a děrova-
nou varnou deskou jako odkapávací 
misku.

Poznámka: 
 • Další informace o použití 
příslušenství najdete v kapitole 
„Použití příslušenství“.
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Příprava 
Poznámka: 
 • Po prvním zapojení parní trouby 
nebo po výpadku proudu bude 
ukazatel času blikat, což zna-
mená, že zobrazený čas není 
správný.

Displej
1

6

5

42

11 789

12

10

3

 • Trouba nebude fungovat dokud 
nebude nastaven čas a parametr 
tvrdosti vody.

 • Pro nastavení času a hodnoty tvr-
dosti vody postupujte podle popisu 
v následujících kapitolách.

1. Kontrolka teploty/ symbol
2. Číslo funkce
3. Symbol doby vaření
4. Světelná kontrolka funkce 

páry
5. Světelná kontrolka funkce 

odvápnění/Symbol tvrdosti 
vody

6. Nastavení hlasitosti

7. Nastavení jasu
8. Upozornění (časovač)
9. Symbol hodin
10. Čas / doba trvání
11.  Symbol bezpečnostního 

zablokování / Symbol 
otevřených dvířek

12. Vnitřní teplota trouby
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1. Vypínač VYP. / ZAP.
2. Tlačítko pro výběr 

programu
3. Tlačítko teploty
4. Tlačítko minus (snížení)

5. Tlačítko plus (zvýšení)
6. Tlačítko upozornění 

(časovač)
7. Tlačítko hodiny / doba trvání
8. Tlačítko Start

Ovládací panel

1 876542 3

Nastavení hodin 

Čas hodin nastavte následovně:
1. Stiskněte tlačítka " " a "

" pro nastavení správné hodiny. 
(Nastavení bude například od 
00:00 do 23:59).

2. Pro ukončení znovu stiskněte 
tlačítko Hodiny a potvrďte čas 
(symbol tvrdosti vody začne 
blikat).

Příprava 
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Nastavení tvrdosti vody

Trouba je vybavena systémem, 
který automaticky ukazuje, kdy je 
potřeba provést odvápnění
Tento systém lze optimalizovat na 
velmi měkkou vodu (i změkčovanou) 
nebo velmi tvrdou vodu změnou 
nastavení na příslušné rozpětí tvr-
dosti vody (viz tabulka níže).
Pro nastavení parametru tvrdosti 
vody postupujte následovně (v po-
hotovostním režimu / VYP.):

1. Stiskněte a podržte tlačítka “ ” 
a “ ” (cca. 5 sekund). Na displeji 
začne blikat ‘‘MED’’ (není nutné, 
pokud je parní trouba zapojena 
poprvé nebo po výpadku proudu).

2. Pomocí tlačítek “ ” a “
” nastavte správnou hodnotu 
parametru tvrdosti vody podle 
níže uvedené tabulky.

3. Stiskněte tlačítko Hodiny pro 
nastavení tohoto parametru. 
Uslyšíte krátké pípnutí a kontrolka 
funkce Odvápnění zhasne. 

Poznámka: 
 • V případě výpadku proudu nebo 
při odpojení a opětovném zapojení 
zařízení se znovu zobrazí nabídka 
nastavení času a nastavení tvr-
dosti vody.

Příprava 

Typ

Tvrdost vody

Ca + Mg
(ppm)

Anglická 
stupnice 

[°eH]

Francou-
zská stup-

nice
[°dF]

Německá 
stupnice

[°dH]
Displej

Měkká voda 0 až 150 0 až 11 0 až 15 0 až 8 MĚKKÁ

Středně tvrdá 
voda 151 až 350 12 až 25 16 až 35 9 až 20 STŘ

Tvrdá voda 501 až 500 26 až 35 36 až 50 21 až 28 TVRDÁ

První čištění spotřebiče
1. Odstraňte všechny obalové 

materiály.
2. Povrchy spotřebiče utřete vlhkým 

hadříkem nebo houbou a osušte 
je hadříkem.

Poznámka:
 • Povrch by se mohl poškodit 
některými čisticími prostředky. 
Nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky. Nepoužívejte žádné 
čistící prášky/krémy nebo ostré 
předměty během čištění. 
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Příprava 
K čištění skla dvířek trouby nep-
oužívejte drsné brusné či ostré 
kovové škrabky, protože mohou 
poškrábat povrch, což může vést k 
rozbití skla.

První použití
1. Vyjměte všechny plechy na pečení 

a rošty z trouby.
2. Zavřete dvířka trouby.
3. Zapněte na 30 minut Parní  

funkci.

Poznámka:
 • Další informace o tom, jak spustit 
Parní funkci naleznete v následu-
jících kapitolách.
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Základní funkce 
Varování:
 • Horké povrchy způsobují popálen-
iny! Produkt může být horký, když 
je používán. Nikdy se nedotýke-
jte topných těles, vnitřních částí 
trouby atd. Udržujte děti mimo 
dosah. Při vkládání nebo vyjímání 
nádobí do/z horké trouby vždy 
používejte rukavice na pečení. 

Nebezpečí:
 • Při manipulaci s dvířky trouby 
buďte opatrní, protože může un-
ikat pára. Vystupující pára může 
způsobit popáleniny rukou, 
obličeje a nebo očí.

Parní funkce

Použijte tuto funkci k vaření všech 
druhů zeleniny, rýže, obilovin a 
masa. Je také vhodná pro extrakci 
šťávy z bobulí a pro současné rozm-
razování a vaření zeleniny.
1. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí 

trouby.
2. Stiskněte tlačítka “ ” a “

” v krátkých intervalech, dokud 
se nezobrazí Parní funkce  . 
Tlačítko funkce se rozsvítí.

3. Stiskněte tlačítko Výběr progra-
mu pro potvrzení. Příslušné čís-
lo funkce (1) a výchozí hodnoty 
(teplota a čas) zůstanou svítit. 

4. Stiskněte tlačítko Teplota pro 
změnu teploty. (Pokud toto tlačít-
ko nestlačíte, trouba pracuje na 
výchozí teplotě).

5. Pro změnu teploty stiskněte 
tlačítka “ ” a “ ” .

6. Znovu stiskněte tlačítko Teplota 
pro potvrzení.

7. Stiskněte tlačítko Doba trvání 
(hodiny) pro změnu provozní 
doby. Příslušná světelná kontrol-
ka začne blikat  .  (Pokud toto 
tlačítko nestlačíte, trouba pracuje 
na výchozí hodnotě doby trvání).

8. Stiskněte tlačítka “ ” a “ ” pro 
nastavení požadované provozní 
doby.

9. Znovu stiskněte tlačítko Doby 
trvání (hodiny) pro potvrzení.

10. Stiskněte tlačítko Start . 
Trouba se spustí.
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Speciální funkce 
Funkce automatického vaření A 
(ovoce a zelenina)

Použijte tuto funkci pro vaření 
ovoce a zeleniny, jak je popsáno v 
následující tabulce.
1. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí 
trouby.
2. Stiskněte tlačítka “ ” a “ ” v 
krátkých intervalech, dokud se ne-
zobrazí požadovaná funkce  (A01, 
A02, A03) na displeji indikátoru 
teploty .
3. Stiskněte tlačítko Výběr progra-
mu pro potvrzení. Příslušné číslo 
funkce (6, 7, 8) a výchozí zbývající 
doba zůstanou svítit. 
4. Stiskněte tlačítko Start . Trouba 
se spustí.

Pro-
gram

Číslo 
funkce

Druh potrav-
iny

Teplota 
ºC

Čas 
(min)

A 01 2
brokolice 

(růžičky)
100 °C 20

A 02 3
květák 

(růžičky)
100 °C 25

A 03 4 hrášek 100 °C 15

Funkce automatického vaření B
(Regenerace / sterilizace)

Použijte tuto funkci pro regener-
aci a sterilizaci, jak je popsáno v 
následující tabulce.
1. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí 
trouby.
2 Stiskněte tlačítka “ ” a “ ” v 
krátkých intervalech, dokud se ne-
zobrazí požadovaná funkce 
(B01, B02, B03) na displeji indikáto-
ru teploty.
3. Stiskněte tlačítko Výběr progra-
mu pro potvrzení. Příslušné číslo 
funkce (9, 10, 11) a výchozí zbývající 
doba zůstanou svítit. 
4. Stiskněte tlačítko Start . Trouba 
se spustí.

Pro-
gram

Číslo 
funkce

Druh potrav-
iny

Teplota 
ºC

Čas 
(min)

Sterilizace

B 02 5 Fazole 100 °C 35

B 03 6 Třešně 80 °C 35
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Speciální funkce 
Funkce automatického vaření C 
(Chléb, Gratin / Pizza)

Použijte tuto funkci pro vaření čer-
stvých a předvařených potravin, jak 
je popsáno v následující tabulce.
1. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí 

trouby.
2. Stiskněte tlačítka “ ” a ““

” v krátkých intervalech, dokud 
se nezobrazí požadovaná funkce  
(C01, C02, C03, C04, C05)  na 
displeji indikátoru teploty.

3. Stiskněte tlačítko Výběr programu 
pro potvrzení. Příslušné číslo 
funkce (12 až 19) a výchozí doba 
zůstanou svítit. 

4. Stiskněte tlačítko Start . Trouba 
se spustí.

Program Číslo 
funkce Druh potraviny Teplota 

ºC
Čas 

(min)
Chléb

C 01 7 Pstruh 80 25

C 02 8 Krevety 90 15

C 03 9 Rybí filé 80 18

C 04 10 Slávky 100 25

C 05 11 Humr 100 30

Vnitřní teplota trouby 
(Fáze ohřevu)

Indikátor vnitřní teploty trouby svítí v 
4 místech v závislosti na procentech 
dosažené naprogramované teploty. 
Viz následující tabulka:

Intervaly naprogramované teploty

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Poznámka: 

 • Všechny dílky indikátoru vnitřní 
teploty trouby (4) se rozsvítí, jak-
mile trouba dosáhne nastavené 
teploty.
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Napájení vody 
Naplnění nádržky na vodu
Všechny funkce vyžadují, aby nádrž-
ka na vodu byla plná.
Naplňte nádržku na vodu studenou 
čerstvou pitnou vodou (přibližně 1 
litr) a vložte ji do otvoru umístěného 
nad vnitřkem trouby.

Poznámka:

Pokud se objeví indikace “RES”, zna-
mená to, že nádržka na vodu nebyla 
správně vložena.

Doplnění nádržky na vodu
Obsah nádržky na vodu obvykle 
stačí na jednu dobu vaření 50-60 
minut.
Pokud je však nádržku na vodu tře-
ba znovu naplnit, je to signalizováno 
zprávou “-L0-”, což znamená, že je 
nádržka na vodu prázdná. (Tato in-
dikace se zobrazí na displeji hodin.)

Varování! 
 • Naplňte nádržku na vodu max-
imálně do 0,5 litru, abyste zajis-
tili, že voda nepřeteče, když bude 
čerpána zpět do nádržky na vodu. 
NEBEZPEČÍ PŘETEČENÍ!

Chybová zpráva nádržky na 
vodu
Když je zásobník na vodu vyjmut 
nebo nesprávně zasunut, zobrazí se 
na displeji indikátoru teploty zpráva 
“RES”.

Zprávu odstraníte správným zasun-
utím nádržky na vodu

Vyprázdnění nádržky na vodu
Po vypnutí trouby se voda, která 
zbyla v parním systému, přečerpá 
zpět do nádržky na vodu.
Během tohoto přečerpávání se 
na displeji objeví slovo “PU P” 
(PUMP).
Poznámka: 
 • Zpráva “PU P” zůstane na dis-
pleji tak dlouho, dokud teplota 
vody neklesne na 65 °C, aby mohla 
být všechna přečerpána zpět do 
nádržky na vodu.
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Napájení vody 
Varování! 
 • Voda v nádržce může být horká. 
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Po přečerpání vody zpět do nádržky 
na vodu se na displeji zobrazí zpráva 
“DEP” a je potřeba provést následu-
jící:
1. Vyjmout a vyprázdnit nádržku na 

vodu.
2. Nechat nádržku na vodu 

vyschnout a poté zasunout zpět 
do prostoru nad vnitřkem trouby. 
Vyčistit a vysušit prostor pro 
tepelnou úpravu pokrmů.

3. Nechte dvířka trouby otevřená, 
aby prostor pro tepelnou úpravu 
pokrmů zcela vychladl a vysušil 
se.

Poznámka: 
 • Po skončení tepelné úpravy je 
žádoucí vyjmout nádržku na vodu 
a vyprázdnit ji. Tím se brání tvorbě 
bakterií a vápence uvnitř trouby.

Pokud nebyla nádržka na vodu vy-
tažena z trouby a byl spuštěn nový 
varný cyklus, zobrazí se varování 
“DEP”.
Toto varování lze vymazat stisk-
nutím tlačítka OFF  a pokračovat 
v tepelné úpravě bez vyjímání a vy-
prázdnění nádržky na vodu.
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Když je trouba v provozu
Přerušení cyklu vaření 

Proces vaření můžete kdykoli 
zastavit jedním stisknutím tlačítka 
OFF  .
Trouba zahrnuje funkci redukce 
páry, která je aktivována při stisk-
nutí tlačítka OFF , aby se pos-
tupně uvolňovala pára z vnitřního 
prostoru trouby, takže při otevření 
dvířek nedochází k náhlému náva-
lu páry. Tato funkce trvá přibližně 
3 minuty a během ní se na displeji 
zobrazí slovo “UAP” (VAP).
Varování! 
 • Při otevírání dvířek během nebo 
po dokončení tepelné úpravy dejte 
pozor na tok horkého vzduchu a/
nebo páry vystupující z varné ko-
mory. Odstupte dozadu nebo do 
strany, aby nedošlo k popálení. 
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

V tomto bodě:
 • Je generování páry přerušeno.
 • Stěny uvnitř trouby a nádržka 
na vodu jsou stále velmi horké. 
Nebezpečí popálení!

 • Časovač se zastaví a na displeji 
se zobrazí zbývající doba provozu 
(pokud byla nastavena).

Pokud si přejete, můžete v tomto 
bodě:
1. Jídlo otočit nebo promíchat, 

abyste zajistili rovnoměrné vaření.
2. Změňte parametry vaření.

Chcete-li proces restartovat, za-
vřete dvířka a stiskněte tlačítko 
Start .

Zrušení cyklu vaření 

Chcete-li proces vaření zrušit, 
stiskněte dvakrát tlačítko OFF  .
Potom zazní 3 pípnutí a na displeji 
se zobrazí zpráva “End” .
Konec cyklu vaření 

Pro dokončení cyklu vaření po up-
lynutí nastavené doby trvání nebo 
po stisknutí tlačítka OFF , trouba 
spustí funkci redukce páry.
Tato funkce postupně uvolňuje páru 
z vnitřního prostoru trouby, takže 
při otevření dvířek nedochází k 
náhlému návalu páry.
Tato funkce trvá přibližně 3 minuty 
a během ní se na displeji zobrazí 
slovo “UAP” (VAP).
Na konci tohoto procesu uslyšíte tři 
pípnutí a na displeji se zobrazí “PU

P” (PUMP). (Během tohoto proce-
su mohou být slyšet čerpadla, pro-
tože vrací vodu zpět do nádržky na 
vodu).
Varování! 
 • Při otevírání dvířek během nebo 
po dokončení tepelné úpravy dejte 
pozor na tok horkého vzduchu a/
nebo páry vystupující z varné ko-
mory. Odstupte dozadu nebo do 
strany, aby nedošlo k popálení. 
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Tato pípnutí se opakují každých 30 
sekund, dokud neotevřete dvířka 
nebo nestisknete tlačítko OFF  .
Chladicí ventilátor může po vyp-
nutí spotřebiče po určitou dobu 
pokračovat v provozu. Jedná se o 
normální funkci, která má snížit 
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Když je trouba v provozu
teplotu uvnitř trouby.
Když se na displeji zobrazí slovo 
“DEP”, znamená to, že voda byla 
odčerpána a nádržka na vodu může 
být odstraněna.
Vyjměte nádržku na vodu a důklad-
ně ji osušte. Nechte prostor na 
vaření na chvíli vychladnout, a poté 
jej vyčistěte a osušte hadříkem. 
Dvířka by měly zůstat po určitou 
dobu otevřené, aby mohl spotřebič 
zcela vyschnout.

Proud páry
Přerušovaný proud páry vycházející 
z přední části trouby je normální. To 
je zvláště patrné v zimním období 
nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.

Zbytková voda v troubě

Chcete-li snížit zbytkovou vodu v 
troubě, doporučujeme vložit plech 
do spodní části trouby. Kondenzace 
z potravin začne kapat na plech. 
Zbývající zbytkovou vodu lze snadno 
vysušit hadříkem.
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Využití příslušenství 
Děrovaná nádoba je vhodná k vaření 
čerstvé nebo zmražené zeleniny, 
masa a drůbeže Při jejím použití je 
důležité do první výškové pozice od-
spodu umístit nádobu bez děrování. 
Ta zachytí odkapávající kapalinu, 
aby nepotřísnila troubu. Děrovaná 
nádoba s jídlem se vkládá do druhé 
výškové pozice odspodu.
Nádoba bez děr se používá na po-
traviny citlivé na páru, například 
pro kompoty nebo knedlíky.
Rošty se využívají k tepelné úpravě 
pokrmů v malých nádobách, např. v 
dezertních miskách a k ohřevu jídel 
na talíři.
Přesnější údaje najdete v tabulkách.
Uvedené časy a teploty jsou orien-
tačními hodnotami. Skutečná doba 
tepelné úpravy se může lišit v závis-
losti na druhu a kvalitě potravin.

1

2

3

4

Chcete-li vyjmout rošt, zepředu jej 
mírně nadzvedněte v místě kde se 
bezpečnostní otvory spojují se stra-
nami trouby (viz obrázek).

Při vaření jídla, které by mohlo od-
kapávat, doporučujeme použít rošt 
společně s plechem na pečení.
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Vaření s párou
Vaření v páře - Ryba

Ryba Množství Teplota ºC Čas, min. Nádoba Úroveň

Pražma 800-1200 g 80 30-40 Děrovaný plech 2

Pstruh 4 x 250 g 80 20-25 Děrovaný plech 2

Filet z lososa 500-1000 g 80 15-25 Děrovaný plech 2

Pstruh mořský 1000-1200 g 80 25-35 Děrovaný plech 1/2

Garnáty 500-1000 g 80 15-20 Děrovaný plech 2

Slávky zelené 1000-1500 g 100 25-35 Děrovaný plech 2

Filet z platýse 500-1000 g 80 20-25 Děrovaný plech 2

Srdcovky 500-1000 g 100 10-20 Děrovaný plech 2

Humr 800-1200 g 100 25-30 Děrovaný plech 1/2

Filet z tresky 1000-1200 g 80 20-25 Děrovaný plech 2

Modré slávky 1000-1200 g 100 15-25 Děrovaný plech 2

Pstruh jezerní 4 x 250 g 80 25-30 Děrovaný plech 2

Treska skvrnitá 1000-1200 g 80 20-25 Děrovaný plech 2

Filet z tuňáka 500-1000 g 80 15-20 Děrovaný plech 2

Candát 4 x 250 g 80 25-30 Děrovaný plech 2

Vaření v páře - Maso

Maso Množství Teplota ºC Čas, min. Nádoba Úroveň

Kuří stehýnko 4-10 100 40-45
Děrovaný 
plech

2

Kuří prsíčka 4-6 100 25-35
Děrovaný 
plech

2

Uzená svíčková 500 g - 1000 g 100 40-50
Děrovaný 
plech

2

Krůtí řízky 4-8 100 20-25
Děrovaný 
plech

2

Vepřový plátek, 
celý

4-8 100 20-30
Děrovaný 
plech

2

Klobásy 80-100 10-15
Děrovaný 
plech

2

Vaření v páře - Vejce

Vejce Teplota ºC Čas, min. Nádoba Úroveň

Vejce ve skle 100 10-15 Rošt 2

Vejce natvrdo 100 15 Rošt 2

Vejce naměkko 100 10-12 Rošt 2
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Vaření s párou
Vaření v páře - Zelenina

Zelenina Teplota ºC Čas (min) Nádoba Úroveň

Lilek na plátky 100 15-20 Děrovaný plech 2

Fazole 100 35-45 Děrovaný plech 2

Brokolice růžičky i kmen 100 25-30 Děrovaný plech 2

Brokolice
růžičky bez 
kmene

100 15-20 Děrovaný plech 2

Květák růžičky 100 25-30 Děrovaný plech 2

Květák celá hlava 100 40-45 Děrovaný plech 1

Hrášek 100 30-35 Děrovaný plech 2

Fenykl na proužky 100 15-20 Děrovaný plech 2

Fenykl překrojený na 
poloviny

100 20-30 Děrovaný plech 2

Brambory ve slupce celé, velmi malé 100 20-25 Děrovaný plech 2

Brambory ve slupce celé, velmi velké 100 45-50 Děrovaný plech 2

Loupané brambory nakrájené 100 20-25 Děrovaný plech 2

Vodnice hranolky 100 20-25 Děrovaný plech 2

hrášek 100 15-20 Děrovaný plech 2

Mrkev na plátky 100 25-30 Děrovaný plech 2

Kukuřičné klasy 100 50-60 Děrovaný plech 2

Papriky na proužky 100 12-15 Děrovaný plech 2

Feferonky 100 12-15 Děrovaný plech 2

Žampióny rozčtvrcené 100 12-15 Děrovaný plech 2

Pórek na plátky 100 10-12 Děrovaný plech 2

Růžičková kapusta 100 25-35 Děrovaný plech 2

Celer na proužky 100 15-20 Děrovaný plech 2

Chřest 100 20-35 Děrovaný plech 2

Špenát 100 12-15 Děrovaný plech 2

Řapíkatý celer 100 25-30 Děrovaný plech 2

Cuketa na plátky 100 12-18 Děrovaný plech 2

Vaření v páře - Knedlíky

Knedlíky Teplota ºC Čas (min) Nádoba Úroveň
Sladké knedlíky 100 20-30 Bez děrování 2
Sladké kynuté knedlíky 100 15-20 Bez děrování 2
Kynuté knedlíky 100 15-25 Bez děrování 2
Houskové knedlíky 100 20-25 Bez děrování 2
Knedlíky v plátně 100 25-30 Bez děrování 2
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Vaření s párou
Vaření v páře - Přílohy

Přílohy Množství Teplota ºC Čas 
(min) Nádoba Úroveň

Kroupy + kapalina  200g + 400 ml 100 30-35 Rošt, skleněná 
mísa 2

Krupice + kapalina 200g + 300 ml 100 10-20 Rošt, skleněná 
mísa 2

Čočka + kapalina 200g + 375 ml 100 20-50 Rošt, skleněná 
mísa 2

Rýže + kapalina 200g + 250 ml 100 25-40 Rošt, skleněná 
mísa 2

Vaření v páře - Dezerty

Dezerty Množství Teplota ºC Čas (min) Nádoba Úroveň

Dušená jablka 500-1500 g 100 15-25 Bez děrování 2

Dušené hrušky 500-1500 g 100 25-30 Bez děrování 2
Crème brûlée 80 20-25 Rošt - mísa 2
K a r a m e l o v ý 
krém 80 25-30 Rošt - mísa 2

Jogurt 40 4-6 hodin Rošt - mísa 2
Dušené broskve 500-1500 g 100 15-20 Bez děrování 2

Vaření v páře - Ovoce (sterilizace, 
zavařování)

Ovoce Množství Teplota ºC Čas 
(min) Nádoba Úroveň

Hrušky 4-6 sklenic à 1 l 100 30-35 Rošt 1

Třešně 4-6 sklenic à 1 l 80 30-35 Rošt 1
Broskve 4-6 sklenic à 1 l 80 30-35 Rošt 1
Švestky 4-6 sklenic à 1 l 80 30-35 Rošt 1

Vaření v páře - Regenerace

Ohřívání Množství Teplota ºC Čas (min) Nádoba Úroveň

Jídlo na talíři 1-2 100 12-15 Rošt 2
Jídlo na talíři 3-4 100 15-20 Rošt 2
Hotová jídla 100 15-20 Rošt 2
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Vaření s párou
Vaření v páře - Předvaření

Zelenina Množství Teplota ºC Čas 
(min) Nádoba Úroveň

např. fazole, pórek 100 10-12 Děrovaný 
plech 2

Kadeřávek 1000-2000 g 100 12-16 Děrovaný 
plech 2

Kapusta 10-20 100 12-15 Děrovaný 
plech 2

Bílé zelí, celé 2000-2500 g 100 30-45 Děrovaný 
plech 1

Rajčata, loupaná 80 12 Rošt 2

Vaření v páře - Rozmrazení

Zelenina, přílohy Teplota 
ºC

Čas 
(min) Nádoba Úroveň

Brokolice růžičky i kmen 100 15-20 Děrovaný plech 2

Míchaná zelenina 100 15-20 Děrovaný plech 2
Špenátové listy porce 100 10-15 Bez děrování 2
Květák růžičky 100 15-20 Děrovaný plech 2
Hrášek 100 15-25 Děrovaný plech 2
Kadeřávek větší porce 100 25-35 Bez děrování 2
Mrkev na plátky 100 15-20 Děrovaný plech 2
Růžičková kapusta 100 20-25 Děrovaný plech 2
Chřest 100 25-30 Děrovaný plech 2

Hotová jídla 100 podle 
potřeby Rošt 2

Chléb 100 10-25 Rošt 2
Rýže 100 15-25 Bez děrování 2
Čočka 100 15-20 Bez děrování 2
Nudle 100 15-20 Bez děrování 2
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Vaření s párou
Tepelná úprava na dvou výškových 
pozicích 
Několik doporučení:

Při tepelné úpravě ve dvou výšk-
ových pozicích najednou je jedna z 
nich 2. nebo 3. odspodu.
Na nich lze umístit obvyklé varné 
nádoby z porcelánu, varného skla 
nebo nerezové oceli.
Pečicí plech, děrovaný nebo bez 
děrování, se vloží na 1. pozici od-
spodu. Také lze vařit na dvou 
roštech.
Rozdílné časy tepelné úpravy lze 
regulovat následovně:
Potraviny, které vyžadují delší dobu 
tepelné úpravy, by se měly umístit 
v horní části trouby. Potraviny s 
kratší dobou tepelné úpravy by se 
měly umístit na spodní pozici (na 1. 
úrovni).

Příklad: Zelenina, brambory a ryba.
Zeleninu a brambory vložte do vhod-
né nádoby a na rošt, který umístíte 
do 2. nebo 3. pozice odspodu.
Rybu vložte do 1. pozice odspodu.
Pokud na rybu použijete děrovaný 
plech, musíte na dno umístit plech 
bez děrování, který bude zachytá-
vat kapalinu či šťávu odkapávající z 
tepelně upravované ryby. Takto za-
jistíte čistotu trouby.

Čas: Zelenina a brambory 25-35 
min.
Čas: Ryba, v závislosti na druhu, 15-
25 min.
Zvolte nejdelší dobu tepelné úpravy. 
Vzhledem k různým výškovým po-
zicím je celý pokrm hotov ve stejný 
čas a to bez rozvaření.
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Nastavení 
Nastavení hodin 

Chcete-li nastavit hodiny, postu-
pujte následovně (v pohotovostním 
režimu / OFF):
1. Stiskněte tlačítko Hodiny . Symbol 

hodin a časový údaj začnou blikat 
(není nutné, pokud je vaše trouba 
poprvé zapojena nebo po výpadku 
proudu).

2. Stiskněte tlačítka " " a "
" pro nastavení správné hodiny. 
(Nastavení bude například od 
00:00 do 23:59).

3. Pro ukončení znovu stiskněte 
tlačítko Hodiny a potvrďte čas 
(symbol nastavení hlasitosti 
začne blikat).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li nastavit hodiny, postu-
pujte následovně (v pohotovostním 
režimu / OFF):
1. Stiskněte tlačítko Hodiny s 

krátkými intervaly, dokud nezačne 
blikat symbol Nastavení jasu.

2. Stiskněte tlačítka " " a " " pro 
nastavení jasu.

3. Pro ukončení znovu stiskněte 
tlačítko Hodiny a potvrďte 
hlasitost (symbol nastavení jasu 
začne blikat).

Nastavení jasu

Chcete-li nastavit jas, postupu-
jte následovně (v pohotovostním 
režimu / OFF):
1. Stiskněte tlačítko Hodiny s 

krátkými intervaly, dokud nezačne 
blikat symbol Nastavení jasu.

2. Stiskněte tlačítka " " a " " pro 
nastavení jasu.

3. Pro ukončení znovu stiskněte 
tlačítko Hodiny a potvrďte 
jas (symbol bezpečnostního 
zablokování začne blikat).

Bezpečnostní zablokování

Chcete-li nastavit bezpečnostní 
zablokování, postupujte následovně 
(v pohotovostním režimu / OFF):
1. Stiskněte tlačítko Hodiny s 

krátkými intervaly, dokud nezačne 
blikat symbol Bezpečnostní 
zablokování.

2. Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” 
, abyste bezpečnostní zablokování 
vypnuli nebo zapnuli ON (nebo 
OFF).

3. Pro ukončení znovu stiskněte 
tlačítko Hodiny a potvrďte 
bezpečnostní zablokování (symbol 
bezpečnostního zablokování je 
zobrazen po dobu 3 sekund).
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Poznámka: 
 • Chcete-li bezpečnostní zablok-
ování deaktivovat, můžete také 
krátce stisknout dvakrát tlačítko “

” a poté stisknout tlačítko Hod-
iny . 

 • Hodiny, hlasitost, jas a bezpečnos-
tní zablokování lze nastavit pomocí 
tlačítka Hodiny. Jedním stisk-
nutím tlačítka hodiny nastavíte 
parametr a druhým stisknutím 
tohoto tlačítka potvrdíte hodnotu 
a zadáte další parametr. Parame-
try můžete nastavit v následujícím 
pořadí: Hodiny> Hlasitost> Jas> 
Bezpečnostní zablokování> Stav 
vypnuto. (Když stisknete tlačítko 
Hodiny pro potvrzení posledního 
parametru, trouba se přepne do 
pohotovostního režimu.

Nastavení tvrdosti vody

Trouba je vybavena systémem, 
který automaticky ukazuje, kdy je 
potřeba provést odvápnění
Tento systém lze optimalizovat na 
velmi měkkou vodu (i změkčovanou) 
nebo velmi tvrdou vodu změnou 
nastavení na příslušné rozpětí tvr-
dosti vody (viz tabulka níže).

Nastavení 
Pro nastavení parametru tvrdosti 
vody postupujte následovně (v po-
hotovostním režimu / VYP.):
1. Stiskněte a podržte tlačítka “

” a “ ” (cca. 5 sek.). Na displeji 
začne blikat kontrolka odvápnění 

 (není nutné, pokud je parní 
trouba zapojena poprvé nebo po 
výpadku proudu).

2. Pomocí tlačítek “ ” a “
” nastavte správnou hodnotu 
parametru tvrdosti vody podle 
níže uvedené tabulky.

3. Stiskněte tlačítko Hodiny pro 
nastavení tohoto parametru. 
Uslyšíte krátké pípnutí a kontrolka 
funkce Odvápnění zhasne.

Poznámka: 
 • V případě výpadku proudu nebo 
při odpojení a opětovném zapojení 
zařízení se znovu zobrazí nabídka 
nastavení času a nastavení tvr-
dosti vody.



68

Nastavení 

Typ

Tvrdost vody

Displej
Ca + Mg
(ppm)

Anglická 
stupnice 

[°eH]

Fran-
couzská 

stup-
nice

[°dF]

Německá stup-
nice

[°dH]

Měkká voda 0 až 150 0 až 11 0 až 15 0 až 8 MĚKKÁ

Středně 
tvrdá voda 151 až 350 12 až 25 16 až 35 9 až 20 STŘ

Tvrdá voda 501 až 500 26 až 35 36 až 50 21 až 28 TVRDÁ

Upozornění (časovač)

Funkce časovače slouží stejně jako 
kuchyňská minutka. Lze ji kdykoli 
využívat nezávisle na všech ostat-
ních funkcích.
Časovač nastavte následovně:
1. Stiskněte tlačítko Časovač . 

Symbol časovače a časový displej 
(00:00) začnou blikat.

2. Stiskněte tlačítka „ ” a “ ” pro 
nastavení požadovaného času.

3. Pro dokončení znovu stiskněte 
tlačítko Časovač pro jeho 
potvrzení. (Symbol časovače 
přestane blikat a časovač zahájí 
odpočítávání).

4. Na konci odpočítávání uslyšíte 
pípnutí, které se opakuje každých 
pár sekund. Chcete-li tyto zvuky 
zastavit, stiskněte tlačítko OFF  .

Skrytí / Zobrazení hodin

Pokud vás zobrazení hodin na dis-
pleji ruší, můžete je skrýt stisk-
nutím tlačítka Hodiny po dobu 5 
vteřin (v pohotovostním režimu / 
OFF). Uslyšíte krátké pípnutí. Tečky, 
které oddělují hodiny a minuty, bu-
dou blikat, ale hodiny budou skryty.
Chcete-li hodiny znovu zobrazit, 
stiskněte znovu tlačítko Hodiny po 
dobu 5 vteřin.
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Péče a údržba 
Čištění prostoru pro tepelnou 
úpravu pokrmů 
Nepoužívejte abrazivní mycí 
prostředky, např. hrubou stranu 
houbiček na mytí nádobí, drátěnky 
atd., protože mohou poškodit pov-
rch.

Prostor pro tepelnou úpravu 
pokrmů vytřete do čista vlhkým 
hadříkem, dokud je trouba ještě 
teplá. Čištění dokončete vysušením 
prostoru.

Čištění lze usnadnit vyjmutím 
držáků roštů a pečicích plechů (viz 
následující kapitola).

Vyjmutí držáků roštů 
Vyšroubujte (otáčením proti smě-
ru hodinových ručiček) a vyjměte 
vroubkované matice 1 v přední části 
držáků.

Vyšroubujte a povolte (otáčením 
proti směru hodinových ručiček) 
vroubkované matice 2 v zadní části 
držáků. Zadní matice nesnímejte ze 
závitu.

Držáky odtáhněte vepředu směrem 
do vnitřního prostoru trouby.

Zpět je dáte zasunutím pod vroubk-
ované matice 2 vzadu a umístěním 
na čepy s vnějším závitem vepředu. 
Vroubkované matice 1 a 2 pevně 
zašroubujte otáčením ve směru 
chodu hodinových ručiček.
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Péče a údržba 
Sejmutí dvířek trouby 
1. Otevřete dvířka trouby co nejvíce.

2. Do otvorů v závěsech zasuňte 2 
čepy.

3. Dvířka trouby zavřete jen do 
takové polohy, aby šla vyjmout.

4. Dvířka nasadíte zpět zasunutím 
závěsů zepředu do otvorů.

5. Otevřete dvířka trouby co nejvíce 
a vytáhněte čepy ze závěsů.
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Péče a údržba 
Odvápňování

Kdykoli se vytváří pára, bez ohledu 
na tvrdost vody (tj. obsah vápníku), 
uvnitř parogenerátoru se ukládá 
vápenec neboli vodní kámen.
To, jak často opakovat odvápnění 
trouby, závisí na tvrdosti vody a 
také na četnosti používání trouby. 
Při vaření v páře 4x30 minut týd-
ně je potřeba provést odvápnění (v 
závislosti na tvrdosti vody) přibližně 
následovně:

Tvrdost vody Odvápnit přibližně 
po

velmi měkká 144 hodin

středně tvrdá 72 hodin

velmi tvrdá 48 hodin

Trouba automaticky rozpozná, kdy 
je odvápnění potřeba a zobrazí 
zprávu “CAL” na displeji indikátoru 
teploty a kontrolka odvápnění  se 
rozsvítí.
Jestliže není odvápnění provede-
no, po 3 hodinách se znovu zobrazí 
zpráva “CAL” a kontrolka odvápnění 

 začne blikat.

Poznámka:
 • Trouba vám dovolí dokončit vaření 
v případě, že tato 3 hodinová doba 
skončí před naprogramovaným 
časem vaření.

Pokud opět neprovedete odvápnění, 
po ukončení několika cyklů vaření 
se provoz trouby zablokuje a usly-
šíte dlouhé pípnutí spolu s hlášením 
“CAL” a kontrolka odvápnění  
bude blikat.
Důležité upozornění: 
 • Zanedbání odvápnění pravděpo-
dobně způsobí zhoršení 
funkčnosti trouby nebo způsobí 
její poškození.

Vhodné odvápňovací roztoky 

Na odvápnění používejte “dur-
gol®”.
Tento prostředek zabezpečí pečlivé 
a profesionální odvápnění trouby. K 
dispozici v centrech péče o záka-
zníky.
Varování!
 • Nepoužívejte ocet ani výrobky 
na bázi octa, protože může dojít 
k poškození vnitřního okruhu 
trouby.

Tradiční odvápňovací prostředky ne-
jsou vhodné, protože mohou obsa-
hovat pěnidla.



72

Péče a údržba 
Odvápňovací postup

Varování!
 • Z bezpečnostních důvodů se 
nesmí postup odstraňování vod-
ního kamene přerušovat.

Troubu lze odvápňovat s dvířky 
otevřenými nebo zavřenými. Před 
zahájením odvápňování musí být 
trouba v klidovém stavu.
Následuje popis odvápňovacího 
postupu:
1. Stiskněte současně tlačítka 

Hodiny a “ ” po dobu 5 sekund. 
Na displeji se zobrazí “CAL” a 
uslyšíte pípnutí. (Pokud nechcete 
pokračovat s odstraňováním 
vodního kamene, počkejte asi 
5 sekund a nemačkejte žádné 
tlačítko). 

2. Stiskněte tlačítko  Start  .
3. Když se na displeji zobrazí “0.5 

L”, vyjměte nádržku na vodu.
4. Do nádržky na vodu nalijte 0,5 

litru vhodného odvápňovacího 
roztoku a vložte nádržku zpět.

5. Stiskněte tlačítko Start . 
Probíhá cyklus odvápnění a trvá 
přibližně 30 minut.

6. Když na displeji začne blikat “1.0 
L” a z trouby se ozve pípnutí, 
vyjměte a vyprázdněte nádržku 
na vodu.

7. Naplňte nádržku na vodu 1 litrem 
studené vody a vložte nádržku 
zpět.

8. Stiskněte tlačítko Start . Spustí 
se první vyplachovací cyklus.

9. Když na displeji začne blikat “1.0 
L” a z trouby se ozve pípnutí, 
vyjměte a vyprázdněte nádržku 
na vodu.

10. Naplňte nádržku na vodu 1 
litrem studené vody a vložte 
nádržku zpět.

11. Stiskněte tlačítko Start 
. Spustí se druhý vyplachovací 
cyklus.

12. Po dokončení vyplachovacího 
cyklu se na displeji zobrazí “End”.

13. Nádržku na vodu vyjměte, 
vyprázdněte a vysušte.
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Čištění trouby 
Varování!
 • Čištění by se mělo provádět při vy-
pnuté troubě. Vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky nebo vypněte troubu 
hlavním vypínačem.

 • Pokud není mikrovlnná trouba 
udržována v čistotě, může se její 
povrch zhoršit, což zkracuje život-
nost trouby a může vést k nebez-
pečné situaci.

 • Nepoužívejte agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky, 
drátěnky, ani ostré předměty, aby-
ste zabránili poškození povrchu.

 • Nepoužívejte vysokotlaká nebo 
parní trysková čisticí zařízení.

 • Pro vaši bezpečnost nikdy 
nezapínejte troubu, pokud není 
zadní panel, který zakrývá ven-
tilátor, na svém místě.

Čelní plochy 
Běžně stačí čistit troubu vlh-
kým hadříkem. V případě silného 
znečištění přidejte do vody k čištění 
několik kapek přípravku na mytí 
nádobí. Poté troubu otřete suchým 
hadříkem.
U trouby s hliníkovou přední částí 
používejte jemný čisticí prostředek 
na sklo a měkký hadřík, ze kterého 
se neuvolňují žádné vlákna nebo 
nitě. Otírejte ze strany na stranu, 
aniž byste působili tlak na povrch.
Bezodkladně odstraňujte vodní 
kámen, tuky, škrob a vaječný bílek. 
Pod nimi může dojít ke korozi.
Nenechte do trouby vniknout žád-
nou vodu.

Vnitřek trouby 
Po použití trouby odstraňte vodu, 
která je případně na dně prostoru 
pro tepelnou úpravu pokrmů, měk-
kým hadříkem. Nechte dvířka trou-
by otevřená, aby prostor pro tepel-
nou úpravu pokrmů zcela vychladl.
K odstranění silněji přilnutých neč-
istot použijte neagresivní čisticí 
prostředek. Nepoužívejte spreje 
na trouby, ani jiné agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky.
Udržujte dvířka a čelní stranu trou-
by stále v čistotě, aby byla zajištěna 
správná funkce otevírání a zavírání 
dvířek.
Pozor, aby se do větracích otvorů 
trouby nedostala voda.
V horní části vnitřního prostoru 
trouby se nachází skleněný kryt 
osvětlení, který lze snadno za 
účelem čištění vyjmout. Je potřeba 
jej pouze odšroubovat a umýt vodou 
s prostředkem na mytí nádobí.
Nebudete-li udržovat troubu 
v čistém stavu, může to vést k 
poškození povrchu, které by mohlo 
nepříznivě ovlivnit životnost zařízení 
a případně vést k nebezpečným sit-
uacím.

Příslušenství 
Po každém použití příslušenství 
omyjte. Pokud je velmi znečištěné, 
nejprve jej namočte a pak použijte 
kartáč a mycí houbu. Příslušenství 
je možné mýt v myčce nádobí.
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Co udělat, když trouba nefunguje? 
Varování!
 • Jakékoli opravy může provádět 
pouze specializovaný technik. 
Jakákoli oprava, provedená oso-
bou bez oprávnění výrobce, je 
nebezpečná.

K vyřešení následujících potíží není 
nutné volat technickou pomoc:
 • Na displeji se nic nezobrazuje! 
Zkontrolujte, zda:

 • Indikace času nebyla vypnuta (viz 
část Základní nastavení).

 • Nic se nestane, když stisknu ně-
jaké tlačítko! Zkontrolujte, zda:

 • Není aktivní bezpečnostní zablok-
ování trouby (viz kapitola Základní 
nastavení).

 • Trouba nefunguje! Zkontrolujte, 
zda:

 • Je zástrčka správně zapojena do 
zásuvky.

 • Je zapnuto napájení trouby.
 • Když je trouba v provozu, slyším 
zvláštní zvuky! Nejde o závadu.

 • Jedná se o provozní zvuky, které 
mohou vznikat v průběhu tepelné 
úpravy pokrmů, např. od vodních 
čerpadel v parogenerátoru.

 • Pára uvnitř trouby působí nahro-
madění tlaku a někdy mohou 
stěny vnitřku trouby vydávat zvuky 
jako odezvu na tento tlak.

 • Tyto zvuky jsou normální, nejedná 
se o závadu.

 • Jídlo se neohřívá nebo se ohřívá 
velmi pomalu! Zkontrolujte, zda:

 • Jste správně nastavili dobu a 
teplotu.

 • Jídlo, které jste vložili do trouby, 
není větší porce nebo není stu-
denější než obvykle.

 • Pokud se na displeji objeví zpráva 
“Err_” , obraťte se na zákaznickou 
podporu.

 • Trouba vydává hlasité zvuky i 
po dokončení tepelné úpravy 
pokrmu! Nejde o závadu.

 • Chladicí ventilátor je i nadále po 
nějakou dobu v provozu. Ventilátor 
se sám vypne při dostatečném 
poklesu teploty.

 • Trouba se zapne, ale nezapne se 
vnitřní osvětlení!

 • Pokud jsou všechny funkce v 
pořádku, je pravděpodobné, že 
praskla žárovka. Troubu lze i na-
dále používat.
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Co udělat, když trouba nefunguje? 
Výměna žárovky 

Žárovku vyměňte následovně:
 • Odpojte troubu od napájení. Vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky nebo vy-
pněte troubu hlavním vypínačem.

 • Odšroubujte a sejměte skleněný 
kryt osvětlení (1).

 • Vyjměte žárovku (2). Varování! 
Žárovka může být velmi horká.

 • Osaďte novou žárovku E14 230-
240V/15W. Řiďte se pokyny 
výrobce žárovky.

 • Přišroubujte skleněný kryt osvě-
tlení (1).

 • Připojte troubu k napájení.
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Technické vlastnosti 
Zprávy na displeji 

Displej Popis
Odvápňování

MĚKKĚ Měkká voda.
STĚ Středně tvrdá voda.

TVRDĚ Tvrdá voda.

CAL Je potřeba provést odvápnění trouby.
Bliká - začíná odvápňování.

0,5 l Do nádržky na vodu nalijte 0,5 litru odvápňovacího 
roztoku.

1.0 l Naplňte nádržku na vodu 1 litrem studené vody pro 
oplach.

Hladina vody
-L0- Nedostatečné množství vody v nádržce.

Nádržka na vodu
RES Indikace, že není vložena nádržka na vodu.
DEP Nádržka na vodu musí být odstraněna, vyprázdněna a 

znovu vložena.
Redukce páry

UAP Indikace, že probíhá proces snižování páry.

PU P Indikace, že studená voda vstupuje do bojleru a teplá 
voda se čerpá do nádržky na vodu.

Systémové varování
LA P Poškozená žárovka.

HOT Teplota v desce plošných spojů je příliš vysoká.
ERR_ Kontaktujte oddělení péče o zákazníky

Specifikace 
 • Střídavé napětí .............................................................. (viz typový štítek)
 • Maximální příkon .......................................................................... 1500 W
 • Vnější rozměry (Š×V×H) ........................................... 595 × 455 × 472 mm
 • Vnitřní rozměry (Š×V×H) .......................................... 420 × 210 × 390 mm
 • Kapacita trouby ................................................................................... 35 l
 • Hmotnost ..........................................................................................32 kg



77

EN

DE

DA

NO

FI

CS

Ochrana životního prostředí 
Je dodržena směrnice OEEZ a 
likvidace výrobku: 
Tento výrobek splňuje požadavky 
směrnice OEEZ (2012/19/EU). Tento 
výrobek je označen symbolem pro 
třídění elektrického a elektron-
ického odpadu (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z 
vysoce kvalitních součástek 
a materiálů, které lze znovu 
použít a které jsou vhodné k 
recyklaci. Produkt na konci 

životnosti nevyhazujte do běžného 
domácího odpadu. Odvezte jej na 
sběrné místo k recyklaci elek-
trického a elektronického zařízení. 
Umístění nejbližšího sběrného mís-
ta vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS
Výrobek, který jste zakoupili, splňu-
je požadavky směrnice EU RoHS 
(2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé 
ani zakázané materiály specifik-
ované ve směrnici.

Informace o balení
Obalové materiály produktu 
jsou vyrobeny z recyklo-
vatelných materiálů v sou-
ladu s naší národní legisla-

tivou na ochranu životního pros-
tředí. Obalové materiály nelikvidu-
jte společně s domácím nebo jiným 
druhem odpadu. Odvezte je na 
sběrné místo obalových materiálů 
určené místními úřady.
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Instrukce k instalaci
Výrobek musí být instalován kval-
ifikovanou osobou v souladu s 
platnými předpisy. Výrobce nen-
ese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku postupů prováděných 
neoprávněnými osobami, které mo-
hou za následek zrušení záruky
Poznámka:
 • Za přípravu místa a elektroinsta-
laci pro výrobek nese odpovědnost 
zákazník.

Nebezpečí!
 • Výrobek musí být nainstalován v 
souladu se všemi místními před-
pisy o plynu a/nebo elektrických 
zařízeních.

 • Před instalací vizuálně zkontrolu-
jte, zda na výrobku nejsou žádné 
vady. Pokud jsou, instalaci ne-
provádějte.

 • Poškozené výrobky způsobují 
riziko pro vaši bezpečnost.

Před instalací

Zkontrolujte, zda je vstupní napětí 
uvedené na typovém štítku stejné 
jako napájecí napětí, které budete 
používat.
Otevřete dvířka trouby, vyjměte 
veškeré příslušenství a odstraňte 
balicí materiál.
Varování!
 • Přední část trouby může být 
pokryta ochrannou fólií. Před 
prvním použitím trouby pečlivě 
odstraňte tuto folii, která začíná 
na vnitřní straně.

Ujistěte se, že trouba není jakkoli 
poškozena. 

Zkontrolujte, zda se dvířka trou-
by správně uzavírají a zda není 
poškozen vnitřní prostor dvířek a 
přední část trouby. Pokud najdete 
vady, kontaktujte naše Centrum 
péče o zákazníky na čísle dodaném 
na zadní straně této příručky.
NEPOUŽÍVEJTE TROUBU, pokud 
je poškozen napájecí kabel nebo 
zástrčka, pokud trouba nefunguje 
správně, nebo byla poškozena nebo 
spadla. Kontaktujte naše Centrum 
péče o zákazníky na čísle dodaném 
na zadní straně této příručky.
Troubu položte na rovný a stabilní 
povrch. Trouba nesmí být instalová-
na v blízkosti zdrojů tepla, radiopři-
jímačů nebo televizorů.
Během instalace se ujistěte, že se 
napájecí kabel nedostává do styku 
s vlhkostí nebo předměty s ostrými 
hranami a zadní stranou trouby. 
Vysoké teploty mohou poškodit ka-
bel.
Varování!
 • Po instalaci trouby se musíte ujis-
tit, že máte přístup k zástrčce.

Poznámka:
 • Zařízení neinstalujte v blízkosti 
chladniček nebo mrazniček. Teplo 
vyzařované spotřebičem vede k 
vyšší spotřebě energie chladicích 
zařízení.

 • Dvířka a nebo rukojeť nesmí 
být používána pro zvedání nebo 
přemísťování spotřebiče.

 • Dodatečná ochrana pomocí jističe 
proudu je doporučena. 



79

EN

DE

DA

NO

FI

CS

Instrukce k instalaci
Nebezpečí!
 • Výrobek musí být připojen k napá-
jení pouze autorizovanou a kvali-
fikovanou osobou. Záruční doba 
výrobku začíná až po správné in-
stalaci. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škody vyplýva-
jící z činností provedených neo-
právněnými osobami.

 • Napájecí kabel nesmí být upnutý 
ani zachycený ani nesmí přicházet 
do kontaktu s horkými částmi 
výrobku.

 • Poškozený napájecí kabel musí 
být vyměněn kvalifikovaným el-
ektrikářem. V opačném případě 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, zkratu nebo požáru!

 • Před zahájením práce na elek-
trické instalaci odpojte výrobek 
od sítě. Existuje nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!

Po instalaci 
Trouba je vybavena napájecím ka-
belem a zástrčkou pro jednofázový 
(domácí) proud, 230 240V ~ 50Hz.
Pokud má být trouba instalována tr-
vale, musí ji instalovat kvalifikovaný 
technik. V takovém případě by měla 
být trouba připojena k okruhu s 
všestranným jističem s minimálním 
oddělením 3 mm mezi kontakty.

Varování!
 • Trouba musí být uzemněna! 

Výrobce a prodejci nepřebírají od-
povědnost za škody, které mohou 
být způsobeny osobám, zvířatům 
nebo majetku, pokud nejsou 
dodrženy pokyny k instalaci.

Trouba funguje pouze, když jsou 
dvířka správně zavřena.
Před prvním použitím vyčistěte 
vnitřek trouby a příslušenství podle 
pokynů pro čištění uvedených v čás-
ti "Čištění trouby".
Varování!
 • Během instalace postupujte podle 
pokynů. které jsou dodávány sa-
mostatně.
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Instalace

1. Pečlivě zasuňte troubu do skříně 
a vycentrujte ji.

2. Otevřete dvířka a upevněte 
spotřebič ke skříni pomocí čtyř 
dodaných šroubů. Zasuňte šrouby 
do předních otvorů.
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