TROUBA
POPIS
1. Ovládání teploty.
2. Výběr funkcí.
3. Světelná kontrolka.
4. Časovač / zapnutí.
5. Dvířka
6. Mřížka
7. Plech
8. Krycí plech
9. Držadlo pro vytahování plechů.
10. Trny
11. Držadlo pro vyjímání osy grilu
12. Držadlopro vyjímání plechů

Mod. HN966

UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny
týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou
stejné.
 VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy při provozu
nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte přístroj naprázdno.
 Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
 Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým povrchem přístroje.
Přístroj položte na rovný a stabilní povrch.
 Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při
čištění.
 Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být
prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru.
 Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
Se všemi opravami se obracejte na autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro
použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání..
 Place the oven on heat-resistant, flat surfaces.
 Nevkládejte do přístroje hořlavé látky.
 (*)Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!
POUŽITÍ
V závislosti na druhu pečení umístěte do trouby mřížku (6) a na ní plech. Zapojte troubu do elektrické sítě
přívodním kabelem. Na ovladači (1), kde „0“ znamená vypnuto nastavte pootočením ve směru
hodinových ručiček teplotu. Doporučujeme nastavit maximální a po 3 minutách ji snížit na požadovanou,
dojde tak k rychlému nahřátí trouby. Poté ovladačem (2) nastavte způsob pečení. Pečení se zapne což vám
bude střídavým rozsvěcováním a zhasínáním indikovat kontrolka provozu (3). Pro automatické vypnutí si
můžete nastavit timer (4) až do 60 minut. Po uplynutí nastaveného času dojde k automatickému vypnutí
pečení což bude zároveň indikováno zvukovým signálem. Chcete-li během nebo po pečení vyjmout plech
(7) nebo mříž (6) použijte držadlo na vytažení (11,12).
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Přístroj odpojte z elektrické sítě. Vnitřek trouby můžete vyčistit vlhkým hadříkem se saponátem. K čištění
nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a
drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to
nutné.OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho nevyhazujte do
směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

