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Mini rúra

MODEL: 979

Návod na obsluhu
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE
Pri použití elektrických spotrebičov zvýšte pozornosť a dodržiavajte 
nasledujúce pravidlá:
1. Uistite sa, či napätie na výrobnom štítku spotrebiča zodpovedá 

hodnotám elektrickej siete v domácnosti.
2. Keď je spotrebič napojený na zdroj elektrickej energie, nenechávajte ho 

bez dozoru; po použití spotrebič odpojte.
3. Spotrebič nedávajte na ani do blízkosti zdrojov tepla.
4. Spotrebič postavte počas použitia na rovný povrch.
5. Spotrebič postavte na pracovnú dosku alebo skrinku odolnú voči teplote 

minimálne 90°C a nad spotrebičom nechajte voľný priestor. Spotrebič 
nikdy neinštalujte do skrinky.

6. Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
7. Zabráňte kontaktu prívodného kábla s horúcimi plochami.
8. Tento spotrebič nesmú používať deti (vrátane osôb) s obmedzenými 

fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez 
príslušných skúseností a vedomostí o použití spotrebiča, pokiaľ nie sú 
pod dozorom alebo neboli poučené o bezpečnom použití spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

9. Deti do 8 rokov nesmú so spotrebičom manipulovať a prívodný kábel 
držte mimo ich dosah.

10. SPOTREBIČ, PRÍVODNÝ KÁBEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO 
VODY ANI INÝCH TEKUTÍN; UTRITE VLHKOU UTIERKOU.

11. SPOTREBIČ PO POUŽITÍ, PRED ODSTAVENÍM A ČISTENÍM VŽDY ODPOJTE 
OD SIEŤOVEJ ZÁSUVKY.

12. Pred kontaktom s prívodným káblom alebo zástrčkou, použitím, čistením, 
nastavením prepínačov sa uistite, či máte suché ruky.

13. Vyberte všetko vnútorné príslušenstvo, potom spotrebič umyte a vysušte.
14. Spotrebič nepremiestňujte, keď je v prevádzke.
15. Nikdy nezakrývajte vnútorné steny rúry alobalom, hrozí riziko vážneho 

poškodenia termostatu.
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16. Počas prevádzky sú kovové diely a sklo horúce: dotýkajte sa iba 
rukoväti dvierok.

17. Na otvorené dvierka nedávajte žiadne predmety.
18. Na spotrebič nedávajte utierky ani kuchynský riad.
19. Spotrebič používajte len na pečenie.
20. Počas použitia postavte spotrebič ku stene.
21. Zabráňte kontaktu kyselín (citrónová šťava, ocot atď.) so 

spotrebičom. Kyslé produkty, ako je citrónová šťava, paradajková 
šťava, ocot atď. môžu po dlhodobom kontakte poškodiť smalt.

22. Pre odpojenie spotrebiča uchopte zástrčku a vytiahnite priamo zo 
zásuvky. Pri odpájaní nikdy neťahajte za prívodný kábel.

23. Keď je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič, nepoužívajte 
ho. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

24. V záujme bezpečnosti musí všetky opravy spotrebiča vykonávať iba 
autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný servisný technik.

25. Tento spotrebič bol navrhnutý len na použitie V DOMÁCNOSTI a nesmie 
sa používať pre komerčné alebo priemyselné účely.

26. Tento spotrebič zodpovedá smerniciam 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC.
27. Akékoľvek výrobcom neschválené zmeny spotrebiča môžu viesť ku strate 

záruky.
28. V prípade likvidácie starého spotrebiča ho znefunkčnite odrezaním 

prívodného kábla. Taktiež odporúčame znefunkčniť všetky diely, 
ktoré môžu byť nebezpečné hlavne pre deti, ktoré by sa mohli hrať so 
spotrebičom.

29. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, lebo predstavujú 
potencionálne nebezpečenstvo.

30. Tento spotrebič sa nesmie ovládať pomocou externých časovačov alebo 
samostatných systémov diaľkového ovládania.

NEVYHADZUJTE TIETO INŠTRUKCIE
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OPIS SPOTREBIČA (OBR. 1)

A Rukoväť
B Ohrevné teleso
C Rošt
D Odkvapkávací plech
E Úrovne zasunutia
F Telo spotrebiča
G Ovládač termostatu
H Ovládač funkcie
I Kontrolka teploty
L Ovládač zapnutia a časovač
M Rukoväť pre vybratie roštu a odkvapkávacieho plechu

PRVÉ POUŽITIE

Vykonajte „prázdny“ cyklus pečenia, aby sa odstránila ochranná vrstva 
kovových dielov z výroby:
- zapnite rúru otočením ovládača (H) na symbol ; nastavte najvyššiu 

teplotu a časovač na 15 minút;
- nechajte spotrebič pracovať pri otvorených dvierkach v dobre vetranom 

prostredí.
Počas tejto činnosti bude z rúry vystupovať malé množstvo dymu.
Potom miestnosť dobre vyvetrajte.

POKYNY NA POUŽITIE

- Pripravte si pokrm na pečenie umiestnením na rošt (C) alebo na 
odkvapkávací plech (D).

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti a použitím ovládača funkcií (H) zvoľte 
požadovaný spôsob pečenia:

 pečenie na hornom ohreve (pre zapekanie);

 pečení na dolnom ohreve;

 pečenie s plným výkonom (horný aj dolný ohrev);

- Otočením ovládača termostatu (G) nastavte požadovanú teplotu pečenia.
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- Umiestnite ražeň (C) s pripraveným pokrmom do rúry do požadovanej 
úrovne (E), pomocou príslušnej rukoväti (M) (obr. 2). Pri pečení pokrmu 
na rošte (C) taktiež zasuňte odkvapkávací plech (D) na spodnú úroveň 
(E) tak, aby zachytával šťavu z ražňa (C). Do odkvapkávacieho plechu 
(D) odporúčame naliať dve šálky vody (D), aby ste zabránili tvorbe 
nežiaduceho dymu a zápachu.

 V prípade prípravy pokrmu v odkvapkávacom plechu (D) ho zasuňte do 
rúry (obr. 3).

DÔLEŽITÉ: pokrm umiestnite minimálne 2 cm od horného ohrevného telesa.
- Ovládačom (L) zvoľte požadovaný čas prípravy.
 V tejto fáze rúra začne hriať a rozsvieti sa kontrolka teploty (I); kontrolka 

zhasne, keď rúra dosiahne požadovanú teplotu alebo ak ovládač (H) 
otočíte do pozície .

DÔLEŽITÉ: pokrm počas prípravy majte pod kontrolou.
- Na konci nastaveného času pečenia sa rúra automaticky vypne, zaznie 

zvuková signalizácia, alebo k vypnutiu dôjde, keď nastavíte ovládač (L) do 
pozície .

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, otvorte dvierka a vyberte rošt (C) 
alebo plech (D) pomocou kuchynských rukavíc alebo dodaného nástroja 
(M).

ČISTENIE

- Pravidelné čistenie bráni tvorbe dymu a nežiaduceho zápachu počas 
pečenia.

- Vonkajší povrch rúry vyčistite vlhkou špongiou.
 Nepoužívajte drsné prostriedky, ktoré môžu poškodiť farbu.
- Nikdy nepoužívajte prostriedky, ktoré môžu poškodiť hliník (prostriedky 

v spreji) na čistenie vnútorného povrchu a nepoužívajte ostré a drsné 
predmety. Po každom použití, keď rúra vychladne, utrite vnútro rúry 
vlhkou utierkou.

DÔLEŽITÉ: všetky smaltované diely vyčistite vodou so saponátom alebo 
jemným čistiacim prostriedkom.
- V prípade nahromadenia mastnoty odporúčame odstrániť tuk špongiou 

namočenou v roztoku vody so saponátom.
DÔLEŽITÉ: vysušte mäkkou utierkou. Kyselinové prostriedky, ako je 
citrónová šťava, paradajkové pyré, ocot alebo podobné produkty môžu 
poškodiť smalt, alebo viest ku strate lesku.
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Recepty/množstvo Stupne Časy Funkcia

Pečienka (1 kg) 200°-230° 60 min.

Pečená ryba (1 kg) 190°-210° 30-40 min.

Pečená zelenina (500 g) 190°-210° 30-40 min.

Špíz, klobásy, mleté mäso (500 g) 190°-210° 30-45 min.

Mäsové rolky, zelenina a ryby 
(500 g)

190°-210° 30-45 min.

Mäso, zelenina, gratinované ryby 
(500 g)

230° 20-30 min.

Zapekané cestoviny (1 kg) 200° 20-30 min.

Chlieb, pizza a slaný koláč (500 g) 230° 20-35 min.

Koláče, pečivo (500 g) 170°-180° 25-40 min.

Sušienky, múčniky (200 g) 170° 10-15 min.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, 
že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so 
všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, 
obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné 
miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto 
produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte 
podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže 
ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské 
zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste 
získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť 
uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, 
bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto 
zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o 
správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko:
DSI Slovakia s.r.o.

Letná 42
040 01  Košice

Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110




