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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, 
dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek 
zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a 
upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje 
na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR 
kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému 
manuálu a ďalším informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kód produktu 10034451, 10034452 

Napájanie 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výkon 1700 W 

Objem 14 L 

Rozsah nastavenia teploty 50-220 °C
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred prvým použitím skontrolujte, či sa napätie vo vašej zásuvke zhoduje so 
špecifikovaným napätím spotrebiča. 

• Pre ochranu pred zásahom elektrickým prúdom neponárajte kábel alebo 
zariadenie do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny. 

• Dbajte na to, aby sa deti a domáce zvieratá nachádzali v dostatočnej vzdialenosti
od zariadenia. 

• Po použití spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Jednotka by sa mala prevádzkovať oddelene od ostatných jednotiek na

samostatnom okruhu. Ak je obvod preťažený inými zariadeniami, toto 
zariadenie nemusí pracovať správne. 

• Pri premiestňovaní nádoby obsahujúcej horúce jedlo buďte mimoriadne opatrní.
• Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj stolov alebo pracovných 

povrchov a dávajte pozor, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s 
horúcimi povrchmi zariadenia. 

• Jednotku vždy umiestnite bezpečne do stredu stola alebo pracovnej dosky.
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Na manipuláciu alebo zdvíhanie použite 

rukoväte. 
• Zariadenie nesmú obsluhovať deti.
• Použitie príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže viesť k zraneniu 

osôb. 
• Zariadenie nepoužívajte ani neumiestňujte na sklenené povrchy citlivé na

teplo, drevené povrchy alebo obrusy. Na tieto povrchy umiestnite pod 
jednotku tepelne odolnú dosku s tepelnou ochranou. 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel, ak zariadenie 
nefunguje správne alebo je poškodené iným spôsobom. 

• Pred čistením alebo ak sa zariadenie nepoužíva, vypnite zariadenie a odpojte 
sieťovú zástrčku zo zásuvky. Pred odstránením alebo pridaním akýchkoľvek 
častí nechajte zariadenie vychladnúť. 

• Neumiestňujte produkt blízko plynu elektrických varičov a rúr.
• Ak zástrčka nezapadne správne, vždy kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, 

aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa nepokúšajte 
akýmkoľvek spôsobom manipulovať so zástrčkou. 

• Nečistite zariadenie kovovými čistiacimi doštičkami. Malé kovové časti by sa
mohli zlomiť a skratovať elektrické komponenty zariadenia, čo by mohlo 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. 

• Aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom, pripravujte jedlo 
iba v dodávanom, potiahnutom, nelepivom obale. 
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UPOZORNENIE 
Riziko popálenia! Počas vyprážania horúcim vzduchom sa cez 
výstupy vzduchu uvoľňuje horúca para. Ruky a tvár držte v 
bezpečnej vzdialenosti od pary a od výstupov vzduchu. Pri vyberaní 
častí spotrebiča zo spotrebiča buďte tiež opatrní kvôli horúcej pare 
a vzduchu. 

• Toto zariadenie je určené iba pre vnútorné použitie.
• Zariadenie používajte iba tak, ako určil výrobca.
• Tento manuál si ponechajte pre prípad budúcej potreby.
• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s 

obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a/alebo 
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o zariadení, sú 
schopné ho bezpečne obsluhovať a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré sú
spojené s používaním tohto zariadenia. 

PREHĽAD PRODUKTU 

1 Skrinka 7 Kliešte na rošt 

2 Predný panel 8 Vidlička na rošt 

3 Sieťový kábel 9 Drôtený stojan 

4 Komora 10 Sieťovaný kôš 

5 Dvere 11 Odkvapkávacia misa 

6 Ovládací panel 



  SK 

4 

Odkvapkávaciu misu vždy položte na spodok, aby počas varenia zachytávala olej a 
vodu. 

Zasuňte drôtený stojan do jednej z troch koľajníc. 

VKLADANIE PRÍSLUŠENSTVA 

Odkvapkávacia misa 

Drôtený stojan 
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Zasuňte sieťovaný kôš do jednej z dvoch horných koľajníc a zatvorte dvierka. 

Rotácia o 360 ° zabezpečuje rovnomernejšie varenie jedla. Režim rotácie je 
predvolene nastavený. Potraviny pripevnite na vidličku roštu tak, ako je to 

á é  á  

Sieťovaný kôš 

Vidlička na rošt 
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Poznámka: Kôš nie je súčasťou balenia, ale je možné ho objednať zvlášť. 

Rukoväť pripevnite tak, že ju zacvaknete do príslušného otvoru v koši. Potom 
vložte jedlo do koša, zasuňte drôtený stojan do najnižšej koľajnice a položte 
košík navrch. Odstráňte rukoväť a zatvorte dvierka. Po varení sa uistite, že 
rukoväť a kôš sú pevne spojené, uchopte rukoväť, vyberte kôš z vnútra a 
položte ho na tanierik. 

UPOZORNENIE 
Riziko popálenia! Koše, mriežky a ďalšie príslušenstvo sa počas 
varenia veľmi zahrievajú. Nedotýkajte sa ich častí a pri ich vyberaní 
používajte vhodné nástroje a rukavice na pečenie. 

Kôš s rukoväťou 

Dôležité poznámky k vareniu 

• Pred varením vždy položte odkvapkávaciu misku na spodok, aby počas
varenia zachytával olej a vodu. 

• Panvice ani nádoby na varenie neklaďte priamo na spodné vykurovacie 
rúrky, vždy používajte mriežku. 

• Neplňte žiadne jedlo až do polohy MAX, pretože pri zahrievaní sa môže veľa
zložiek zväčšiť. 

• Spotrebič funguje iba pri zatvorených predných dverách. Inak sa po stlačení
tlačidla ON/OFF ozve alarm. 

• Niektoré prísady bude možno potrebné v priebehu prípravy otočiť do 
polovice, aby sa rovnomernejšie uvarili. Ak sa ingrediencie do konca
programu úplne neuvarili, vráťte ich do spotrebiča a pokračujte ešte 
chvíľu vo varení. 
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Na jednotke je bezpečnostný spínač, ktorý môžete stlačiť, ak jednotka 
nefunguje správne: 

PREVÁDZKA 

Ovládací panel 

Pred prvým použitím 

• Odstráňte všetok obalový materiál, nálepky a štítky.
• Vyčistite kôš a všetky ostatné doplnky horúcou vodou, saponátom na

umývanie riadu a neabrazívnou špongiou. 
• Vnútornú a vonkajšiu stranu jednotky utrite navlhčenou mäkkou handričkou.
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Poznámka: Po výbere programu môžete upraviť čas stlačením tlačidla PRESET. 
Potom pomocou tlačidiel [+] a [-] upravte čas. Potvrďte výber pomocou 
tlačidla ON/OFF. 

Všeobecná prevádzka 

1 Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Zaznie bzučiak, digitálna 
obrazovka a všetky 
kontrolky sa krátko rozsvietia, potom displej znova zhasne. 

2 Stlačte tlačidlo ON/OFF, rozsvieti sa kontrolka a digitálny displej. 
 Jednotka je teraz v pohotovostnom režime. 

3 V pohotovostnom režime sú všetky tlačidlá okrem ON/OFF, MENU a 
PRESET uzamknuté. 

4 Ak do 60 sekúnd nie je v pohotovostnom režime vybraná žiadna funkcia, 
jednotka sa 
automaticky vypne. 

5 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MENU pre vstup do výberu 
funkcií. Po výbere funkcie spustite zariadenie stlačením tlačidla ON/OFF. 

Programy 

Pre uľahčenie varenia je k dispozícii 16 dobre nastavených programov. 
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo MENU, aby ste vybrali jeden z programov a potvrďte 
stlačením tlačidla ON/OFF. 

FRIES 
(Hranolky) 

POPCORN 

DEFROST 
(rozmraziť) 

CHICKEN 
(kura) 

WINGS 
(krídelká) 

CAKE (koláč) 

DEHYDRATE 
(sušiť) 

SKEWER 
(ražeň) 

STEAK (stejk) PIZZA 

CHIPS 
(lupienky) 

KEEP WARM 
(udržiavať 

teplé) 
FISH (ryby) TOAST 

(hrianky) 
VEGETABLES 

(zelenina) 
COOKIE 
(keksy) 

V predvolenom nastavení pre programy CHICKEN, KEEP WARM a DEHYDRATE 
pracujú iba vrchné vyhrievacie články, ďalších 13 programov pracuje s vrchnými a 
spodnými článkami. Ak je vrchný vyhrievací článok v prevádzke, kontrolka svieti. 
To isté platí pre spodný ohrievač. Pre všetky programy (okrem CHICKEN, KEEP 
WARM a DEHYDRATE) môžete tiež zvoliť použitie vrchného ohrievania, spodného 
vyhrievania alebo vrchného / spodného vyhrievania stlačením tlačidiel TOP 
HEATING a/alebo BOTTOM HEATING. 
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Nastavenia 

• Stlačením tlačidla ON/OFF zapnite prístroj a stlačením tlačidla MENU vyberte 
požadovanú funkciu. 

• Na nastavenie času stlačte tlačidlo TIME a použite tlačidlá [+] a [-]. Po každom 
stlačení tlačidla sa čas zvýši/zníži o 1 minútu. Stlačením a podržaním nastavíte 
čas v 10-minútových prírastkoch. 

• Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo TEMP a použite tlačidlá [+] a [-]. Po 
každom stlačení tlačidla sa teplota zvyšuje/znižuje o 10 ° C. Teplota sa 
nastavuje pomocou tlačidiel [+] a [-]. 

Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste začali variť. 

• Nastaviteľný čas: 10-60 minút (funkcia DEHYDRATE: 8 hodín) 
• Nastaviteľná teplota: 50-220 °C (funkcia DEHYDRATE: 50-70 °C)

Tabuľka pre varenie 

Teplota Čas Vrchný/dolný ohrievač 

Hranolky 220 °C 15 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Odmrazovanie 80 °C 10 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Kuracie krídla 200 °C 15 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Dehydratácia 70 °C 8 hodín Vrchný ohrievač 

Steak 180 °C 12 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Zemiaky 220 °C 20 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Ryby 180 °C 15 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Zelenina 180 °C 12 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Popcorn 220 °C 8 min. Vrchný/spodný ohrievač 

kura 220 °C 30 min. Vrchný ohrievač 

Koláč 180 °C 30 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Ražniči 200 °C 15 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Pizza 180 °C 10 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Ohrievanie 80 °C 30 min. Vrchný ohrievač 

Toast 200 °C 6 min. Vrchný/spodný ohrievač 

Sušienky 180 °C 12 min. Vrchný/spodný ohrievač 
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Prerušenie varenia 

Ak počas varenia otvoríte dvierka, varenie sa automaticky preruší. Keď dvierka 
zatvoríte, program varenia pokračuje, pokiaľ dvierka nie sú otvorené dlhšie ako 
10 minút. Ak dvierka zostanú otvorené dlhšie ako 10 minút, spotrebič sa 
automaticky vypne. 

Poznámky k otočnej ražni 

Rotácia o 360 ° zabezpečuje rovnomernejšie varenie jedla. Stlačte tlačidlo 
ROTISSERIE a rozsvieti sa kontrolka ražne. Opätovným stlačením tlačidla funkciu 
deaktivujete. Funkcia otáčania je v predvolenom nastavení zapnutá. 

• Celková hmotnosť kurčaťa by nemala presiahnuť 1,2 kg. Ak je kurča ťažšie,
použite košík. 

• Kuracie stehná a krídla priviažte na kurča tak, aby sa kuracie časti počas 
rotácie neotvorili. 

• Pred pečením vpichnite pár dier do kuracích stehien, pretože mäso na
kuracích stehnách je hrubé a teplo do nich ťažšie preniká. 

Po varení 

• Po uplynutí programu alebo zadaného času sa ohrievanie vypne. Ventilátor 
beží ďalej 1 minútu, kým teplota vo vnútri neklesne. 

• Pri vyberaní príslušenstva použite vhodné pomôcky alebo rukavice na pečenie 
a varené jedlo položte na taniere alebo do misiek. 

• Po varení stlačením tohto tlačidla prístroj vypnete a odpojíte zo sieťovej
zásuvky. 
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 

• Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň na 30 
minút vychladnúť. 

• Vyberte príslušenstvo.
• Zariadenie vyčistite po každom použití. Na čistenie príslušenstva a vnútorných

častí zariadenia nepoužívajte špicaté alebo ostré kuchynské náčinie ani drsné 
čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrchovú vrstvu. 

• Vonkajšiu časť zariadenia utrite navlhčenou textíliou. 
• Príslušenstvo čistite horúcou vodou, trochou čistiaceho prostriedku na

umývanie riadu a neabrazívnou špongiou. 
• Tvrdé zvyšky mastnoty odstráňte pomocou odmasťovača.
• Vyčistite vnútro jednotky neabrazívnou špongiou.
• Vyčistite vyhrievací prvok čistiacou kefou, aby ste odstránili zvyšky jedla.
• Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, pred uložením ho vyčistite.
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POKYNY K LIKVIDÁCII 

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU 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 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi normami: 

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

2009/125/EC (ErP) 
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