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Technické dáta

Číslo položky 10030100  10030101

220-240 V~  50/60 HzNapájanie

Výkon 1500 W
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Bezpečnostné pokyny
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

• Prečítajte si všetky pokyny.
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväte alebo tlačidlá.
• Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčky ani 
varnú jednotku do vody alebo inej kvapaliny.
• Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi alebo v blízkosti detí je potrebný starostlivý 
dohľad.
• Spotrebič nie je určený na použitie malými deťmi alebo zdravotne postihnutými osobami 
bez dozoru.
• Malé deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
• Odpojte spotrebič zo zásuvky, keď nie je v prevádzke a pred čistením. Než začnete 
spotrebič rozoberať alebo čistiť nechajte ho vychladnúť.
• Nepoužívajte žiadne výrobky s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo ak je 
prítomna akákoľvek porucha, ak výrobok spadol alebo je poškodený. Vráťte spotrebič do 
najbližšieho autorizovaného servisného strediska na preskúšanie, opravu, elektrické alebo 
mechanické nastavenie.
• Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca spotrebiča, 
môže spôsobiť nebezpečenstvo.
• Nepoužívajte vonku.
• Nedovoľte, aby kábel visel nad okrajom stola alebo sa dotýkal horúcich plôch.
• Neumiestňujte na horúci plyn alebo elektrický horák ani v blízkosti rúry.
• Pri presúvaní spotrebiča s horúcim olejom alebo inými horúcimi látkami si dávajte 
mimoriadny pozor.
• Na odpojenie z elektrického zdroja odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte na iný účel než na určené použitie.
• Ak je poškodený externý flexibilný kábel alebo elektrická šnúra, obe musia byť výhradne 
nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobnou kvalifikovanou 
osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, 
pokiaľ nie sú pod dozorom alebo  neprešli inštruktážou o používaní spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť , Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že 
sa so spotrebičom nehrajú.
• Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého časovača alebo 
samostatného diaľkového ovládania.
• Tento spotrebič je určený len pre domácnosti.
• žiadne časti  spotrebiča nie sú opraviteľné užívateľom. Obráťte sa na kvalifikovaných 
servisných pracovníkov.
• Krátka sieťová šnúra zabezpečí zníženie rizika zamotania alebo potknutia sa, ako sa to 
stáva v prípade dlhých káblov. Predlžovací kábel sa môže používať, avšak elektrický 
výkon by mal byť aspoň taký vysoký ako elektrický výkon tohto spotrebiča. Predlžovací 
kábel by nemal  visieť cez okraj stola a podobne, deti by ho mohli potiahnuť alebo sa oň 
potknúť.
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Bezpečnosť používania zariadenia

Vždy používajte vidličku na potraviny pri 
vkladaní alebo vyberaní potravín z rúry. 
Dotknutím horúceho povrchu si môžete 
spôsobiť vážne popáleniny.

Keď je spotrebič horúci, neaplikujte vodu 
na sklenené okienko. Môže to spôsobiť 
rozbitie skla.

Pri odpojovaní kábla z elektrickej siete 
vždy chyťte zástrčku. Nikdy neťahajte za 
kábel. Mohlo by dôjsť l pretrhnutiu drôtov 
vo vnútri kábla.

Neumiestňujte zariadenie blízko plynového 
horáka alebo iného zdroja vysokej teploty 
a nesmerujte naň elektrický ventilátor atď. 
počas prevádzky. Mohlo by to zabrániť 
správnej regulácii teploty.

Nenavlhčite napájací kábel ani nepracujte so 
spotrebičom keď máte mokré ruky. odpojte 
kábel po každom použití, alebo kedykoľvek 
keď nechávate jednotku bez dozoru. Porucha 
spotrebiča, zatiaľ čo je zástrčka v zásuvke, 
môže spôsobiť požiar.
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Ak je rúra umiestnená príliš blízko steny, 
stena môže byť spálená alebo zafarbená. 
Uistite sa, že záclona,
atď. Nie sú v kontakte so zariadením.

Neumiestňujte žiadne predmety medzi 
spodok spotrebiča a povrch, na ktorom 
stojí. Takto umiestnené objekty by mohli 
byť spálené.

Počas prevádzky neumiestňujte nič na 
vrch rúry, teplo by mohlo spôsobiť 
deformáciu, praskanie atď.

Akékoľvek balené alebo konzervované 
potraviny nemôžu byť priamo ohrievané, 
pretože fľaša alebo plechovka by sa 
mohla zničiť a spôsobiť zranenia osôb. 

Buďte opatrný! Nedotýkajte sa 
zariadenia počas používania alebo 
okamžite po použití. Kovové časti a sklo 
sú počas prevádzky extrémne horúce. 
Dávajte pozor, aby ste sa pri otváraní a 
zatváraní nedotkli horúcich častí dvierok.
Skontrolujte zapojenie kábla do zásuvky. 
Zasuňte zástrčku úplne do zásuvky. Ak 
tomu tak nie je, môže byť neobvykle 
horúcim. Nepoužívajte elektrickú 
zásuvku na svetlo. Nikdy nepripájajte 
viac zástrčiek do tej istej zásuvky.
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Opis produktu

1 Vykurovacie teleso
2 Sklo
3 otvor
4 držiaky
5 Rukoväť dvierok
6 telo spotrebiča
7 termostat
8 svetelná kontrolka
9 vypínač
10 Tlačidlo časovača
11 nožičky

12 Drôtená mriežka
13 Rukoväť plechu
14 plech
15 Rukoväť na gril
16  ihlica na grilovanie
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Prevádzka
Pred prvým použitím jednotky:
Zahrejte prázdnu rúru

1. Vložte plech a drôtenú mriežku.
2. Prepínač ohrevu nastavte do polohy "UPPER & LOWER", nastavte otočný 
regulátor teploty na
"230m ° C" a nechajte prázdnu rúru zapnutú asi 10 minút.
Poznámka: Pri prvom použití  sa môže vyskytnúť dym a zápach, nejde o 
poruchu.

Ovládanie teploty

• Nastavte teplotu pre riad, ktorý budete používať

Prepínač ohrevu

Zvoľte "UPPER" "LOWER" alebo " UPPER & LOWER " podľa riadu, ktorý budete 
používať. Činnosť ohrievania môžete sledovať, pozorovaním prednej svetelnej 
kontrolky.

1. Nastavte šípku na tlačidle časovača na číslo, ktoré 
indikuje čas pečenia (minúty), podľa pokrmu ktorý 
idete pripraviť.

2. Časovač nastavte otáčaním v smere hodinových 
ručičiek. Rúra sa po uplynutí času automaticky vypne 
a zazvoní zvonček. Ak chcete nastaviť časovač na 
menej ako 5 minút, otočte ho na viac ako 6 minút 
min. a potom späť na zvolený čas.

3. Počas pečenia môžete rúru ručne vypnúť 
posunutím časovača proti smeru hodinových ručičiek 
do polohy "0FF".

Poznámka:
Ak je vnútro rúry znečistené, pečenie môže trvať o niečo 
dlhšie ako obvykle.
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Použitie príslušenstva

Pekáč a drôtená mriežka

Príslušenstvo  Potraviny (príklady)      Ako používať rukoväť 
plechu

Pečené kuracie krídla, 
Hamburger,  Steak, 
Gratin, koláč, takmer  
všetky ostatné  
potraviny.

Pečené zemiaky, 
suché jedlá.

 Pre potraviny, ktoré 
budú kvapkať, napr.
 ryby atď.

Buďte opatrní pri vyberaní pudingu a iných horúcich kvapalín.
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Funkcia grilovania
Použitie s grilovacími ihlicami          nasaďte grilovacie ihlice

Pri grilovaní sa jedlo taktiež prepečie
Grilovacie ihlice udržia potravu do 3 
kilogramov.

Nasaďte ihlice                                       Odstráňte ihlice                      Rukoväť

Nasaďte ihlice do otvoru 
a potom ich zasuňte do 
držiaka.

odstráňte ihlice  z držiaka 
a potom vyberte z ich 
otvoru.

UPOZORNENIE: Pozor na 
horúci kvapkajúci olej!

Vždy používajte rukoväť, 
aby ste vytiahli ihlice.

vpravovľavo
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Funkcia prúdenia horúceho vzduchu

Vybavený špeciálnou funkciou 
prúdenia horúceho vzduchu, ide o silné 
prúdenie, ktoré zefektívni  vyhrievanie 
Originálna chuť sa ľahšie uchová.

Ovládanie funkcií

1. Nastavte "reguláciu teploty" otočením v 
smere hodinových ručičiek a vyberte vhodnú 
teplotu podľa
pokrmu, ktorý budete variť.

2. Nastavte "Časovač" na číslo, ktoré 
označuje čas pečenia (minúty). Rúra je teraz 
zapnutá.

Upozornenie: nebezpečenstvo 

popálenia. Počas pečenia neotvárajte 

sklenené dvierka!
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Horný a dolný ohrev + Funkcia prúdenia horúceho vzduchu

Horný ohrev + Funkcia prúdenia horúceho vzduchu

Horné a dolné vyhrievanie

Funkcia horného vyhievania + gril

Horné a dolné vyhrievanie + Funkcia gril a Funkcia prúdenia 

horúceho vzduchu!

Tabuľka časov pečenia

Typ pokrmu   Počet alebo hrúbka          Teplota (°C) Časovač  (min.)

Sendvič 2-3 ks 200 2-3

Toast 2-4 ks 230 2-5

Hamburger 2-3 ks 200 3-5

v / 200 7-10

Šunka  2 cm 200 7-12

Klobása 3-4 ks 200-230 8-10

Koláč / 150 20-30

Steak 1-2 cm 230 10-15

Kura pol kuraťa                      175-200 30-40
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Čistenie

Pred čistením odpojte zástrčku a nechajte spotrebič 
vychladnúť.

Pri čistení umyte vnútorný a vonkajší povrch, plech, 
mriežku a ihlice s jemnou bavlnou (alebo špongiou) s 
neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom umyte čistou 
vodou. Nepoužívajte tvrdú kefu ani iné pevné umývacie 
prostriedky, aby ste nepoškriabali vnútorný povrch rúry 
alebo povrch plechu, mriežku a ihlicu na grilovanie.

Nepoužívajte toxické a abrazívne čistiace prostriedky, ako 
je benzín, leštiaci prášok, rozpúšťadlo.
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol 
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do 
domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj 
odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej 
likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre 
detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na 
svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej 
domácnosti. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland Tento 

produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)




