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SLOVENSKY 4
ČEŠTINA 34Pozrite si poslednú stranu tejto 

príručky, kde nájdete kompletný 
zoznam autorizovaných stredísk 
IKEA a príslušné národné 
telefónne čísla. 

Na poslední straně 
tohoto návodu je uveden 
úplný seznam určených 
autorizovaných servisních 
středisek IKEA a příslušná 
vnitrostátní telefonní čísla. 
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Vaša bezpečnosť i bezpečnosť 
iných osôb je veľmi dôležitá.
Tento návod a samotný spotrebič 
poskytujú bezpečnostné 
upozornenia, ktoré si musíte 
prečítať a vždy dodržiavať.

Toto je symbol 
nebezpečenstva, týkajúci sa 

bezpečnosti, ktorý používateľov 
upozorňuje na možné riziká 
hroziace ich osobe a iným.
Všetky bezpečnostné upozornenia 
sú označené symbolom 
nebezpečenstva a nasledujúcimi 
termínmi:

NEBEZPEČENSTVO! 
Označuje nebezpečnú 

situáciu, ktorá, ak sa jej 
nepredíde, spôsobí vážne 
poranenia.

VAROVANIE! Označuje 
nebezpečné situácie, ktoré, ak 

sa im nepredíde, by mohli 
spôsobiť vážne zranenia. Vo 
všetkých bezpečnostných 
varovaniach sa uvádzajú 
podrobnosti týkajúce sa 
potenciálneho rizika, ako aj 
odporúčania, ako predchádzať 
riziku poranenia, poškodenia 
majetku a ako predchádzať 

zasiahnutiu elektrickým prúdom 
následkom nesprávneho 
používania spotrebiča. Dôsledne 
dodržiavajte nasledujúce pokyny:
- Používajte ochranné rukavice 

pri rozbaľovaní a inštalačných 
prácach.

- Pred vykonaním akéhokoľvek 
úkonu inštalácie musíte 
spotrebič odpojiť od elektrickej 
siete.

- Inštaláciu a údržbu musí 
vykonávať kvalifikovaný 
technik v súlade s pokynmi 
výrobcu a vnútroštátnymi 
predpismi. Nikdy neopravujte 
ani nevymieňajte žiadnu 
časť spotrebiča, ak to nie je 
špecificky uvedené v návode 
na používanie.

- Výmenu prívodného 
elektrického kábla musí 
vykonať kvalifikovaný 
elektrikár. Obráťte sa na 
autorizované servisné 
stredisko.

- Podľa platných predpisov musí 
byť spotrebič uzemnený.

- Prívodný elektrický kábel 
musí byť dostatočne dlhý 
na zapojenie spotrebiča po 

Bezpečnostné pokyny
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jeho umiestnení do výklenku, 
aby dosiahol až k napájacej 
elektrickej zásuvke.

Neskladujte ani nepoužívajte 
benzín alebo iné horľavé plyny 
a kvapaliny v blízkosti tohto 
spotrebiča.
Čo robiť, ak zacítite plyn:
-  Nezapínajte žiadny spotrebič.
-  Nedotýkajte sa žiadneho 

elektrického vypínača.
-  Nepoužívajte v budove telefón.
-  Okamžite kontaktujte svojho 

dodávateľa plynu z telefónu 
suseda. Postupujte podľa 
pokynov dodávateľa plynu.

-  Ak sa vám nedarí kontaktovať 
vášho dodávateľa plynu, 
volajte hasičov.

-  Montáž a servis musí vykonať 
kvalifikovaný montér, servisná 
agentúra alebo dodávateľ 
plynu.

-  Spotrebič používajte iba v 
dobre vetraných miestnostiach.

-  Elektrické a plynové prípojky 
musia byť v súlade s miestnymi 
predpismi.

- Po inštalácii spotrebiča 
namontujte multipólový istič 
so vzdialenosťou medzi 
kontaktmi (aspoň 3 mm) na 
všetkých póloch, ktorý zaistí 
úplné odpojenie spotrebiča 
pri preťažení kategórie III a 
ktorý musí byť zabudovaný do 
pevnej elektrickej siete v súlade 
s platnými vnútroštátnymi 
normami o elektrickom 

zapojení.
- Nepoužívajte zásuvkové lišty 

ani predlžovacie káble.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo 

zásuvky elektrickej siete 
neťahajte za prívodný kábel.

- Po inštalácii nesmú byť 
elektrické časti pre používateľa 
prístupné.

- Ak je povrch indukčnej dosky 
prasknutý, nepoužívajte ju 
a vypnite spotrebič, aby sa 
zabránilo úrazu elektrickým 
prúdom (iba pre modely s 
indukčnou funkciou).

-  Používajte iba flexibilné alebo 
pevné kovové hadice pre 
pripojenie plynu.

- Nedotýkajte sa spotrebiča 
mokrými časťami tela ani ho 
nepoužívajte, ak máte bosé 
nohy.

- Spotrebič je určený iba na 
používanie v domácnosti 
na prípravu jedál. Nie je 
povolené žiadne iné jeho 
použitie (napr.: na vykurovanie 
miestností). Výrobca odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť za 
škody v prípade nesprávneho 
používania alebo nesprávneho 
nastavenia ovládacích prvkov.

-  Používanie plynového 
spotrebiča vytvára teplo a 
vlhkosť v miestnosti. Uistite sa, 
že je miestnosť dobre vetraná, 
alebo nainštalujte odsávač pár 
s odťahovým potrubím.

-  Domáce zvieratá by mali byť 
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v dostatočné vzdialenosti od 
spotrebiča.

-  V prípade dlhodobého 
užívania môže byť nutné 
dodatočné vetranie (otvorením 
okna alebo zvýšením rýchlosti 
odsávania digestora).

-  Po použití sa uistite, že 
gombíky sú vo vypnutej polohe 
a zatvorte kohút hlavného 
prívodu plynu alebo ventil 
plynovej bomby.

-  Prehriaty tuk a olej sa môžu 
vznietiť. Pri pečení jedál s 
vysokým obsahom tuku, oleja 
alebo alkoholu (napr. rum, 
koňak, víno) vždy zostávajte 
bdelí.

-  Varenie na varnej doske s 
tukom alebo olejom bez dozoru 
môže byť nebezpečné a môže 
spôsobiť požiar. NIKDY sa 
nepokúšajte uhasiť požiar 
vodou, ale vypnite spotrebič a 
potom zakryte plameň napr. 
vekom alebo hasiacou rúškou.

Nebezpečenstvo požiaru: 
neskladujte veci na varnej doske.
-  Obalový materiál uschovajte 

mimo dosahu detí.
-  Pred čistením alebo údržbou 

počkajte, kým varná doska 
nevychladne.

- Tento spotrebič môžu používať 
deti staršie ako 8 rokov, 
osoby so zníženou fyzickou, 
zmyslovou alebo rozumovou 
spôsobilosťou, a osoby, ktoré 
nemajú dostatok skúseností 

a poznatkov o obsluhe 
spotrebiča, pokiaľ sú pod 
dozorom skúsenej osoby alebo 
ak boli poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a ak 
pochopili súvisiace riziká. Deti 
sa nesmú hrať so spotrebičom. 
Deti bez dozoru nesmú 
vykonávať čistenie ani údržbu 
spotrebiča.

- Prístupné časti sa počas 
používania môžu veľmi zohriať. 
Malým deťom nedovoľte, aby 
sa priblížili ku spotrebiču a 
dohliadajte na ne, aby sa s ním 
nehrali.

- Počas používania sa spotrebič 
a prístupné časti môžu 
veľmi zohriať. Nedotýkajte 
sa ohrievacích článkov. Deti 
mladšie ako 8 rokov sa môžu 
zdržiavať v blízkosti spotrebiča, 
iba ak sú pod neustálym 
dozorom.

- Počas používania spotrebiča 
a po jeho skončení sa 
nedotýkajte ohrievacích 
článkov ani vnútorného povrchu 
- hrozí nebezpečenstvo 
popálenín. Nedovoľte, aby sa 
spotrebič dostal do kontaktu 
s tkaninami alebo iným 
horľavým materiálom, kým 
sa komponenty dostatočne 
neochladia.

- Po ukončení prípravy jedla 
dávajte pozor pri otváraní 
dvierok spotrebiča, nechajte 
postupne uniknúť horúci 
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vzduch alebo paru a až potom 
siahajte do rúry. Keď sú 
dvierka spotrebiča zatvorené, 
horúci vzduch uniká otvormi 
nad ovládacím panelom. 
Vetracie otvory nezakrývajte.

- Pri vyberaní nádob a 
príslušenstva z horúcej rúry 
používajte ochranné rukavice, 
dávajte pozor na ohrevné 
články.

- Neukladajte horľavé materiály 
na spotrebič alebo do jeho 
blízkosti, pri náhodnom zapnutí 
spotrebiča môže vypuknúť 
požiar.

- Nezohrievajte ani nevarte 
v rúre uzavreté nádoby ani 
poháre. Tlak, ktorý vznikne 
vnútri obalu, môže spôsobiť 
výbuch nádoby a poškodenie 
spotrebiča.

- Nepoužívajte plastové nádoby.
- Prehriaty tuk a olej sa môžu 

vznietiť. Pri príprave jedál s 
vysokým obsahom tukov a 
oleja dávajte pozor.

- Počas vyprážania potravín 
nenechávajte rúru bez dozoru.

- Ak pri príprave jedál používate 
alkoholické nápoje (napríklad 
rum, koňak, víno a pod.), 
pamätajte, že sa alkohol pri 
vysokých teplotách vyparuje. 
Môže tým vzniknúť riziko, že 
uvoľnené alkoholové pary 
sa pri kontakte s elektrickým 
ohrevným článkom vznietia.

- Nikdy nepoužívajte čistiace 

zariadenia využívajúce paru.
- Počas cyklu pyrolýzy sa 

nedotýkajte rúry. Počas 
cyklu pyrolýzy sa deti nesmú 
zdržiavať v blízkosti rúry (iba u 
rúr s funkciou pyrolýzy).

- Na čistenie skla dvierok rúry 
nepoužívajte drsné práškové 
čističe, ani ostré kovové 
škrabky, pretože by mohli 
poškrabať povrch, čo môže 
spôsobiť rozbitie skla.

- Dbajte, aby bol spotrebič pred 
výmenou žiarovky vypnutý, 
čím sa vylúči možnosť úrazu 
elektrickým prúdom.

-  Tento výrobok nie je určený 
na inštaláciu a prevádzku vo 
vonkajšom prostredí. Tieto 
pokyny si uschovajte.

Likvidácia domácich spotrebičov
- Tento spotrebič je vyrobený 

z recyklovateľných a znovu 
použiteľných materiálov. 
Zlikvidujte ho v súlade s 
miestnymi predpismi o 
likvidácii odpadov. Pred 
likvidáciou odrežte prívodný 
elektrický kábel.

- Podrobnejšie informácie 
o zaobchádzaní, zbere a 
recyklácii tohto spotrebiča 
dostanete na miestnom úrade, 
v zberných surovinách alebo 
v obchode, kde ste spotrebič 
kúpili.
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Popis výrobku

Varná doska
1  Rýchly horák
2  Polorýchly horák
3  Horák s tromi prstencami
4  Polorýchly horák
5  Pomocný horák

Rúra
6  Ovládací panel
7  Vetrací otvor
8  Ohrevný článok grilu
9  Zadné osvetlenie
10 Ventilátor rúry
11  Dvierka rúry

Príslušenstvo
Rošty Nádoba na odkvapkávanie Bočné mriežky

 2 x  1 x  2 x

Adaptér pre wok Teleskopická lišta

 1 x  4 x
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Ovládacie prvky rúry

1  Ovládací gombík pre voľbu doby prípravy
6  Ovládací gombík termostatu
2  Žltá LED dióda termostatu

 Červená LED dióda rúry
7  Ovládací gombík funkcií

Ovládacie prvky varnej dosky 

3  Ovládací gombík predného ľavého horáku*
4  Ovládací gombík zadného ľavého horáku*
5  Ovládací gombík stredného horáku*
8  Ovládací gombík predného pravého horáku*
9  Ovládací gombík zadného pravého horáku*

*  Ovládacie gombíky varnej dosky nie sú vzájomne zameniteľné.
Po čistení alebo zásahu pracovníka servisu ich vráťte na pôvodné miesta.

Ovládací panel

1 32 4 5 6 7 8 9
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Zapnutie rúry
• Otočte ovládací gombík pre voľbu funkcií 

na želanú funkciu. Červená kontrolka rúry 
sa rozsvieti.

• Gombík termostatu otočte smerom vpravo 
do polohy želanej teploty. Rozsvieti sa 
oranžová kontrolka termostatu, ktorá 
zhasne po dosiahnutí nastavenej teploty. 
Po ukončení prípravy jedla otočte 
ovládacie gombíky do polohy .

Programátor dĺžky prípravy jedla
Aby ste nastavili dobu pečenia, po výbere 
funkcie pečenia otočte ovládací gombík úplne 
vpravo a vráťte ho do polohy želanej doby 
pečenia otočením smerom vľavo.
Tento programátor umožňuje nastavenie 
doby prípravy od 1 po 55 minút.

Ako používať varnú dosku
Používanie plynových horákov
Nasledujúce symboly sú uvedené pri každom 
gombíku na čelnom paneli:

Plné koliesko Kohútik zatvorený

Veľký 
plameň

Max. otvorenie

Malý plameň Min. otvorenie

Minimálna pozícia je, keď je gombík otočený 
úplne doľava. Všetky prevádzkové pozície 
musia byť medzi pozíciami min. a max. a 
nikdy medzi max. a vypnuté.

Automatické elektrické zapálenie
Ak chcete zapáliť jeden z horákov, stlačte 
gombík odpovedajúci horáku a otočte ho 
doľava do pozície Max. Podržte gombík 
stlačený, aby sa horák automaticky zapálil. V 
prípade výpadku napájania alebo keď nie je 
prúd, môžete horák zapáliť aj zápalkou.

Poistný ventil
Pre zapálenie horáku použite postup 
popísaný vyššie. Keď otočíte gombík do 
otvorenej pozície, musíte ho podržať stlačený 
asi 10 sekúnd.
Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu plameň horáka 
zhasne, poistný ventil ho automaticky vypne 
a odpojí prívod plynu do príslušného horáka.
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Každodenné používanie
Funkcie rúry Popis funkcie

Rúra vypnutá - 

GRIL S 
VENTILÁTOROM

Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené 
mäsá). Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. 
Pri pečení mäsa sa odporúča naliať do nádoby na 
odkvapkávanie trochu vody a nádobu vložiť na prvú/druhú 
úroveň v rúre. Zníži sa tým množstvo dymov a tuk bude 
vystrekovať menej. Počas grilovania mäso obracajte.

GRIL Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie 
zeleniny a na zapečenie chleba. Rúru predhrejte počas 
3 - 5 min. Pri pečení sa odporúča použiť 4. úroveň v rúre. 
Počas pečenia musia byť dvierka rúry zatvorené. Pri pečení 
mäsa vlejte do nádoby na odkvapkávanie (na 3. úrovni) 
trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a obmedzí sa tým 
vystrekovanie tuku. 

PRÚDENIE 
VZDUCHU

Na pečenie jedál na maximálne dvoch úrovniach, aj 
rôznych jedál, ktoré sa pečú pri rovnakej teplote (napr.: 
ryby, zelenina, koláče). Funkcia umožňuje piecť bez prenosu 
arómy jedného jedla na druhé. Pri pečení na jednej úrovni 
sa odporúča používať 2. úroveň. Pri pečení na dvoch 
úrovniach použite 1. a 3. úroveň. Rúru predhrejte na želanú 
teplotu a potraviny vložte do rúry po indikácii dosiahnutej 
nastavenej teploty.

SPODNÝ OHREV S 
VENTILÁTOROM

Pre dokončenie varenia potravín s veľmi tekutou 
konzistenciou a k získaní chrumkavého, vypečeného spodku. 
Tiež užitočná pre zahusťovanie omáčok. Odporúča sa 
použiť 2. úroveň v rúre. Predhrejte rúru.

KONVEKČNÉ 
PEČENIE

Na pečenie koláčov s riedkou plnkou (sladké alebo 
pikantné) na jednej úrovni. Ak je to potrebné, 
odporúčame zmeniť polohu jedál, aby boli jedlá upečené 
rovnomernejšie.

KONVEKCIA Funkcia vhodná na pečenie všetkých druhov jedál na jednej 
úrovni.
Rúru predhrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry 
po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečení sa 
odporúča použiť druhú úroveň v rúre.
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Funkcie rúry Popis funkcie
ŠPECIÁLNE FUNKCIE

ROZMRAZOVANIE

Na urýchlenie rozmrazenia potravín. Potraviny vložte na 
strednú úroveň. Potraviny nechajte v pôvodnom obale, aby 
sa nevysušili. Nastavte ovládač termostatu do pozície 0.

UDRŽIAVANIE V 
TEPLE

Na udržiavanie chrumkavosti a teploty práve upečených 
jedál (napr.: mäso, vyprážané jedlá alebo torty). Potraviny 
vložte na strednú úroveň. Nastavte ovládač termostatu do 
pozície 50-75°.

PRÚDENIE 
VZDUCHU ECO

Pre pečenie plnených pečienok a mäsa v kusoch na jednej
úrovni. Táto funkcia využíva jemnú pomoc
ventilátora, a preto zabraňuje nadmernému vysúšaniu
potravín. Za účelom maximalizácie energetickej účinnosti sa
odporúča neotvárať dvierka počas pečenia. Odporúča sa
používať tretiu úroveň v rúre. Rúru netreba predhrievať.

OSVETLENIE Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry.
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Rady a tipy týkajúce sa používania
Koláče a chlieb:
 - Zahrievajte rúru najmenej 15 minút, kým 

začnete piecť chlieb alebo koláče.
 - Neotvárajte dvierka počas pečenia, 

pretože studený vzduch by zastavil 
kysnutie droždia.

 - Keď je koláč upečený, vypnite rúru a 
nechajte ho v nej asi 10 minút.

 - Nepoužívajte smaltovaný plech alebo 
nádobu na odkvapkávanie dodávanú s 
rúrou pre pečenie koláčov.

 - Ako poznáte, že je koláč upečený?  
Asi 5 minút pred koncom doby pečenia 
zapichnite tester na koláče alebo špajľu 
do najvyššej časti koláča. Ak budú po 
vybratí čisté, je koláč hotový.

 - A čo keď koláč klesne? Nabudúce 
použite menej tekutiny, alebo znížte 
teplotu o 10 °C.

 - Ak je koláč príliš suchý: Urobte niekoľko 
malých otvorov špáradlom a nalejte do 
nich pár kvapiek ovocnej šťavy alebo 
alkoholu. Nabudúce zvýšte teplotu o 10 
°C a nastavte kratšiu dobu pečenia.

 - Ak je koláč príliš tmavý hore: nabudúce 
dajte koláč na nižšiu úroveň, pečte ho pri 
nižšej teplote a dlhšie.

 - Ak je koláč hore spálený: odrežte spálenú 
vrstvu a zakryte ju cukrom alebo ozdobte 
krémom, marmeládou, šľahačkou atď..

 - Ak je koláč príliš tmavý dole: nabudúce 
dajte koláč na vyššiu úroveň a pečte ho 
pri nižšej teplote.

 - Ak je koláč alebo chlieb pekne upečený 
zvonku, ale vo vnútri je stále ešte 
nehotový: nabudúce použite menej 
kvapaliny, pečte pri nižšej teplote a 
dlhšie.

 - Ak sa koláč nechce uvoľniť z formy: 
prejdite nožom okolo okrajov, položte 
vlhkú handričku cez koláč a obráťte formu 
hore nohami.  
Nabudúce dobre namažte formu a 
posypte ju múkou alebo strúhankou.

 - Ak sú sušienky prilepené na plech: 
dajte plech na chvíľu späť do rúry a 
potom zoberte sušienky, kým schladnú. 
Nabudúce použite papier na pečenie, 
aby sa situácia neopakovala.

Mäso
 - Ak pri pečení mäsa je potrebná doba 

prípravy viac ako 40 minút, vypnite rúru 
10 minút pred koncom doby prípravy, 
aby ste využili zvyškové teplo (úspora 
energie).

 - Vaša pečienka bude šťavnatejšia, ak ju 
budete piecť v uzatvorenej nádobe; a 
bude chrumkavejšia, ak ju budete piecť 
bez veka.

 - Normálne biele mäso, hydina a ryby 
potrebujú strednú teplotu (nižšiu ako 200 
°C).

 - Pre pečenie „rare“ červeného mäsa sú 
potrebné vysoké teploty (viac ako 200°C) 
a krátke doby prípravy.

 - Chutnú pečienku budete mať, ak mäso 
prešpikujete a okoreníte.

 - Ak je vaša pečienka tuhá: nabudúce 
nechajte mäso zrieť dlhšie.

 - Ak je vaša pečienka príliš tmavá hore 
alebo dole: nabudúce ju dajte na vyššiu 
alebo nižšiu úroveň, znížte teplotu a pečte 
dlhšie.

 - Je vaša pečienka nedovarená? 
Nakrájajte ju na plátky, uložte plátky na 
plech so šťavou a dokončite pečenie.

Grilovanie
 - Pred grilovaním jedlo mierne okoreňte.
 - Vždy používajte grilovaciu panvicu na 

zachytenie štiav, ktoré odkvapkávajú z 
mäsa počas grilovania.

 - Do grilovacej panvice vždy dajte trochu 
vody. Voda zabraňuje prepaľovaniu tuku 
a vzniku zápachu a dymu. V priebehu 
prípravy vodu dolievajte, pretože sa 
vyparuje.

 - Po uplynutí polovice doby prípravy mäso 
obráťte.

 - Ak grilujete mastnú hydinu (hus), 
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prepichnite kožu, aby tuk mohol 
odkvapkať.

Predohrev
v prípade potreby predhrejte rúru pri teplote 
180 ° C s funkciou prúdenia vzduchu. To je 
najrýchlejší spôsob ako predhriať rúru.
Vyberte všetky plechy a rošty, kým zapnete 
predohrev. Ušetrí to energiu a zrýchli 
predhriatie.
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Tabuľky pre varenie a pečenie
Potraviny Funkcia Hmotnosť 

kg
Pozícia 
úrovne od 
dna

Pečenie prirodzenou 
konvekciou

Pečenie nútenou 
konvekciou (s ventilátorom)

Teploty v °C Doba 
varenia v 
minútach

Teploty v °C Doba 
varenia v 
minútach

MÄSO
Teľacie pečené 1 2 220-225 100-120 190 100-120

Hovädzie 
pečené

1 1 220-225 40-50 190 40-50

Pečené 
bravčové mäso

1 2 220-225 100-120 190 100-120

Pečené 
jahňacie

1 1 220-225 100-120 190 100-120

ZVERINA
Pečený zajac 1 2 200-Max 50-60 200-Max 50

Pečený bažant 1 2 200-Max 60-70 200-Max 60

Pečená 
jarabica

1 2 200-Max 50-60 200-Max 50

HYDINA
Pečené kurča 1 2 220-225 80-90 190 70-80

Pečený moriak 1 2 220-225 100-120 190 90-110

Pečená kačica 1 2 220-225 90-110 190 80-100

RYBY
Pečená ryba 1 2 200 30-35 170-190 25-30

Dusená ryba 1 2 175 20-25 160-170 15-20

ZAPEČENÉ CESTOVINY
Lasagne 2,5 1 210-225 60-75 225-Max 30-40

Plnené cest. 
závitky

2,5 1 210-225 60-75 225-Max 30-40

PIZZA  1 2 225-Max 25-30 225-Max 20-25

CHLIEB  1 2 225-Max 20-25 220 20

PEČIVO
Sušienky 
všeobecne  2 190 15 170-190 15

Trené cesto  2 200 20 190-200 20

Piškótové cesto  0,8 2 200 40-45 190-200 40-45
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Potraviny Funkcia Hmotnosť 
kg

Pozícia 
úrovne od 
dna

Pečenie prirodzenou 
konvekciou

Pečenie nútenou 
konvekciou (s ventilátorom)

Teploty v °C Doba 
varenia v 
minútach

Teploty v °C Doba 
varenia v 
minútach

KOLÁČE
Punčový koláč  0,8 2 190 52 170-190 45

Ovocný koláč  0,8 2 200 65 190-200 65

Čokoládový 
koláč  0,8 2 200 45 190-200 45

Hodnoty uvedené v tabuľke (teploty a doba prípravy) sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti 
na zvykoch každého používateľa. Táto tabuľka uvádza doby prípravy pri použití iba jednej 
úrovne. Ak pečiete s ventilátorom rúry a používate viac ako jednu úroveň (umiestnenie na 1. a 
3. alebo 2. a 4. úrovni), doba pečenia bude o 5-10 minút dlhšia.

Tabuľky pre grilovanie
Potraviny Funkcia Hmotnosť 

kg
Pozícia 
úrovne od 
dna

Pečenie prirodzenou 
konvekciou

Pečenie nútenou 
konvekciou (s ventilátorom)

Teploty v °C Doba varenia 
v minútach

Teploty v °C Doba varenia 
v minútach

1. 
strana

2. 
strana

1. 
strana

2. 
strana

MÄSO
Roštenka 0,50 3 225-Max 12-15 12-15 200 15 10

Bifteky 0,15 3 200-225 5 5 = = =

Polovica 
kurčaťa (každá 
polovica 0,5 kg)

1 2 225 20 20 = = =

RYBY
Pstruh 0,42 3 225-Max = = 200 10 10

Morský jazyk 0,20 3 225-Max = = 200 7 7

CHLIEB
Hrianky 3 225-Max 2-3 2-3 200 2-3 2-3

Hodnoty uvedené v tabuľke (teploty a doba prípravy) sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti 
na zvykoch každého používateľa. Najmä teploty a časy pre grilovanie mäsa budú značne 
závisieť na hrúbke mäsa a na osobnej chuti.
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Čistenie a údržba
 
VAROVANIE!

 - Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia 
využívajúce paru.

 - Rúru očistite, až keď bude chladná na 
dotyk.

 - Odpojte spotrebič od elektrického 
napájania.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred 
akýmkoľvek čistením.
• Na čistenie používajte handričku 

navlhčenú teplou mydlovou vodou 
alebo zriedeným tekutým čistiacim 
prostriedkom.

• Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne 
prostriedky, čističe s obsahom chlóru ani 
drôtenky.

• Nepoužívajte horľavé produkty.
• Nenechávajte na varnej doske kyslé 

alebo zásadité látky ako je ocot, soľ, 
citrónová šťava atď.

• Používajte ochranné rukavice

Antikorový povrch
• Vyčistite špeciálnym komerčne dostupným 

produktom.

Čistenie horákov
Ak chcete vyčistiť horáky, zdvihnite ich z ich 
sediel (obr. 1 a 2), vložte ich do roztoku teplej 
vody a neabrazívneho čistiaceho prostriedku 
asi na 10 minút. Po vyčistení a umytí horákov 
ich starostlivo osušte.
Vždy sa uistite, že otvory nie sú upchaté. 
Odporúča sa vykonať túto operáciu aspoň 
raz týždenne, alebo kedykoľvek je to 
potrebné. Dávajte pozor, aby ste správne 
nasadili horáky späť: pomaly s nimi otáčajte, 
kým sa štyri výstupky na spodnej strane 
veka horáku nezapoja do sedla držiaku 
vstrekovača (ak je horák správne nasadený, o 
niečo sa zníži a zaistí sa na mieste). 

Obr. 1

Obr. 2

Údržba mriežok
• Vyčistite mriežky hubkou a čistiacim 

prostriedkom vždy, keď sú špinavé.
• Mriežky zmenia farbu v blízkosti horákov. 

To je úplne bežné a je to spôsobené 
vysokými teplotami dosahovanými počas 
varenia.

Čistenie rúry
• Po dokončení varenia počkajte, kým rúra 

nevychladne, a potom ju vyčistite, aby ste 
zabránili usadzovaniu zvyškov po varení.

• Na zaschnuté nečistoty použite špeciálne 
čistiace prostriedky na rúry podľa 
pokynov uvedených na obale.

• Vonkajší povrch rúry očistite špongiou 
navlhčenou vo vlažnej vode.

• Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani 
drôtenku.

• Sklo dvierok očistite kvapalným čistiacim 
prostriedkom.

• Umyte príslušenstvo v drezu, použite čistič 
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na rúry.

Odstránenie nosičov roštov v rúre
• Interiér: nosiče roštov je možné vybrať 

pre ľahšie čistenie. Ak to chcete urobiť, 
vytiahnite všetky rošty a uvoľnite bočné 
nosiče (obr. 3).

• Aby ste mohli lepšie vyčistiť bočné 
mriežky, môžete ich vytiahnuť takto:

1. Zatlačte prstom na poslednú štrbinu, aby 
ste mriežku uvoľnili.

2. Zdvihnite ju smerom nahor a vyberte 
mriežku. Ak ju chcete dať späť na miesto, 
použite obrátené poradie operácií.

Obr. 3

Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Odpojte rúru od elektriny.
2. Vytiahnite bočné mriežky, ako je 

popísané vyššie. Potom odstráňte 
sklenený kryt (V) z objímky žiarovky 
pomocou skrutkovača (C) umiestneného 
medzi kryt a stenu rúry. Potom vymeňte 
žiarovku. Príslušenstvo vráťte späť v 
opačnom poradí.

3. Vymeňte žiarovku (pozri poznámku).
4. Nasaďte späť kryt žiarovky.
5. Pripojte rúru k elektrine.
POZNÁMKA: používajte iba žiarovky 15 W 

230 V, typ E-14, T300°C, k dispozícii v našich 
autorizovaných servisných strediskách.

i DÔLEŽITÉ: nepoužívajte rúru, kým 
nevrátite späť kryt žiarovky.

Priehradka

Nesmiete ukladať horľavé materiály alebo 
plastový riad do priehradky (umiestnenej pod 
rúrou). 
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Čo robiť, ak...

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje Hlavný zdroj napájania 

a spotrebič nie sú 
elektricky prepojené

Zapojte výrobok do elektrickej 
siete

Rúra nefunguje Hlavný zdroj napájania 
a spotrebič nie sú 
elektricky prepojené

Zapojte výrobok do elektrickej 
siete

Ovládací gombík rúry je 
otočený do polohy 

Otočte ovládací gombík rúry a 
vyberte si funkciu pečenia

Ovládací gombík rúry je 
otočený do polohy 

Otočte ovládací gombík rúry a 
vyberte si funkciu pečenia.

Horák sa nezapáli Hlavný zdroj napájania 
a spotrebič nie sú 
elektricky prepojené

Zapojte výrobok do elektrickej 
siete

Plynové potrubie je 
uzavreté

Otvorte plynové potrubie 
alebo plynovú bombu

Otvory horáka sú 
upchaté alebo špinavé

Vyčistite horák (pozri odstavec 
„Čistenie a údržba“)

Horák bol po vyčistení 
nesprávne umiestnený

Po vyčistení horák správne 
umiestnite (pozri odstavec 
„Čistenie a údržba“)

Veko horáka bolo po 
vyčistení nesprávne 
umiestnené

Po vyčistení veko horáka 
správne umiestnite (pozri 
odstavec „Čistenie a údržba“)

Horák zhasne Operácia zapálenia sa 
uskutočnila príliš rýchlo

Zopakujte operáciu zapálenia, 
otočte gombík do pozície 
znázorňujúcej malý plameň 
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Kým zavoláte na autorizované servisné 
stredisko
1. Skúste, či nedokážete vyriešiť problém 

sami (pozri tabuľka „Čo robiť, ak...“).
2. Spotrebič vypnite a potom znova 

zapnite, aby ste zistili, či sa tým problém 
neodstránil.

Ak po hore uvedených kontrolách 
porucha naďalej pretrváva, spojte sa s 
autorizovaným servisným strediskom IKEA.
Vždy uveďte:
• typ poruchy;
• presný typ a model rúry;
• číslo pre autorizované servisné stredisko 

(číslo uvedené za slovom „Service“ na 
typovom štítku), ktoré nájdete na zadnej 
strane výrobku;

• vašu celú adresu;
• vaše telefónne číslo.
O opravu požiadajte autorizované servisné 
stredisko IKEA.
Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť 
bezpečnosť a kvalitu výrobku.
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Technické údaje
Typ výrobku Voľne stojací 

sporák
Rozmery Šírka mm 900
 Výška mm 905-975
 Hĺbka mm 600
Počet funkcií rúry 8
Plocha najväčšieho plechu na pečenie cm2 1590
Vrchný ohrevný článok W 1400
Spodný ohrevný článok W 1560
Ohrevný článok grilu W 2000
Ohrevný článok ventilátoru W 2755
Chladiaci ventilátor W 20
Žiarovka rúry W 15
Výkon ventilátora rúry W 20
Celkový výkon, W 2820
Informačný list v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2014
Obchodné meno alebo značka dodávateľa IKEA
Identifikácia modelu GRILJERA 

60316803, 
GRILJERA 
80316802

Index energetickej účinnosti 104
Trieda energetickej účinnosti (najnižšia spotreba) A
Spotreba energie
Statický ohrev
(so štandardným zaťažením a horným a spodným ohrevom)“ kWh/cyklus

1,30

Spotreba energie
Ohrev s prúdením vzduchu
(so štandardným zaťažením a ohrevom s prúdením vzduchu)“ kWh/cyklus

0,95

Počet priestorov v rúre 1
Ďalšie informácie o produkte v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č 66/2014
Hmotnosť výrobku   kg 74
Zdroj tepla pre rúru Elektrický
Využiteľný objem
Meraný s odstránenými bočnými mriežkami a katalytickými panelmi   l

86
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Zdroj pre varnú dosku Plyn
Počet plynových horákov 5
Energetická účinnosť 1. horáku - predný ľavý 3,0 kW 58,0
Energetická účinnosť 2. horáku - zadný ľavý 1,8 kW 59,0
Energetická účinnosť 3. horáku - stredný 3,8 kW 52,0
Energetická účinnosť 4. horáku - predný pravý 1,0 kW nie je 

požadované
Energetická účinnosť 5. horáku - zadný ľavý 1,8 kW 59,0
Energetická účinnosť plynovej varnej dosky 57,0

Tieto technické informácie sa nachádzajú 
na typovom štítku umiestnenom na 
vnútornej strane priehradky spotrebiča a na 
energetickom štítku.
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Toto je spotrebič triedy 1 (voľne stojací 
spotrebič).
Po vybalení výrobku skontrolujte, či sa spotrebič 
pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne 
zatvárajú. V prípade problémov zavolajte 
predajcu alebo najbližšie autorizované servisné 
stredisko. Aby ste predišli akémukoľvek 
poškodeniu výrobku, pri inštalácii ho iba 
vyberte z podstavca z polystyrénu.
Tento spotrebič nie je určený pre ostrovčekovú 
inštaláciu.

Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná
Jednotky kuchynskej linky musia odolávať 
teplote (min 90 °C).
Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné 
výrezy a z otvoru odstráňte odrezky a piliny.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry 
prístupná.
Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča 
zabezpečte, aby nebola prikrytá minimálna 
medzera medzi pracovnou plochou a horným 
okrajom rúry.

Všeobecné odporúčania
Pred používaním
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, 
ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.
Neodstraňuje typový štítok umiestnený na 
vnútornej strane priehradky.
Z rúry vyberte príslušenstvo a zohrejte ju na 
200°C, nechajte ju tak približne jednu hodinu, 
aby sa odstránil pach a dym z izolačného 
materiálu a konzervačného tuku.

Počas používania
Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože 
by ich to mohlo poškodiť.
Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič 
nevešajte.
Vnútro rúry nevykladajte alobalom.
Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Mohol by 
sa tak poškodiť smaltovaný povrch.
Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, 

mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch.
Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné 
elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu 
prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa 
nemôžu zachytiť do jej dvierok.
Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.

Ako nainštalovať nohy
Spotrebič sa dodáva so 4 nohami, ktoré sa 
môžu použiť k prípadnému vyrovnaniu výšky 
so skrinkami. Ak ich chcete použiť, nakloňte 
spotrebič a zaskrutkujte 4 nohy do závitov 
pripravených v rohoch (pozri Obr. 1).

4x

Obr. 1

Inštalácia
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Zaistenie sporáka na stenu
VAROVANIE! Sporák musí byť pripevnený 
k stene.

Príslušenstvo pre upevnenie na stenu nie 
je súčasťou dodávky, pretože steny z 
rôznych materiálov vyžadujú rôzne typy 
upevnenia. Použite také upevňovacie systémy, 
ktoré sú vhodné pre steny vášho domu a 
hmotnosť spotrebiča. Podrobnosti získate u 
špecializovaného predajcu.
Vyvŕtajte v stene dva otvory vo výške približne 
720 mm nad podlahou a 20 mm od vonkajších 
okrajov sporáka (ako je znázornené na obr. 
1, pozícia F) tak, aby boli zakryté samotným 
sporákom (pozri obr. 2).

~720 mm

20 mm
20 mm

2x

F
F

Obr. 1

Obr. 2

Zaskrutkujte skrutku s hákom G do otvorov F 
(obr. 3)

2x

F

G

Obr. 3
Zaistite reťaz na hák G, ako je znázornené na 
obr. 4, pozícia C.

2x

G

C
C

Obr. 4
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TABUĽKA VSTREKOVAČOV             i KATEGÓRIA II2H3B/P  

Typ používaného 
plynu

Typ horáka Značenie 
vstrekovača

Menovitý 
tepelný 
výkon 

kW

Menovitá 
spotreba

Znížený 
tepelný 
výkon

kW

Tlak plynu mbar

min. men. max.

ZEMNÝ PLYN 
(metan) G20

výkonný horák
rýchly
polorýchly
pomocný

135 (K)
117 (Y)
98 (Z)
75 (X)

3,80
3,00
1,80
1,00

362 l/h
286 l/h
171 l/h
95 l/h

1,60
0,80
0,60
0,40

17 20 25

SKVAPALNENÝ 
ROPNÝ PLYN
(Butan) G30
(Propan) G31

výkonný horák
rýchly
polorýchly
pomocný

98 (Ø)
88 (Ø)
68 (Ø)
51 (Ø)

3,80
3,00
1,80
1,00

276 g/h
218 g/h
131 g/h
73 g/h

1,60
0,80
0,6
0,40

25 30 35

Typ používa-
ného plynu

Konfigurácia
modelu 5 HORÁKOV

Menovitý tepel-
ný výkon
kW

Menovitá cel-
ková spotreba

Vzduch potrebný (m3) 
pre spálenie 1 m3 
plynu

G20  
20 mbar

1 PB - 1 R -  2 SR - 1 AUX 11,40 1085 l/h 9,52

G30/G31 
30 mbar

1 PB - 1 R -  2 SR - 1 AUX 11,40 829 g/h 30,94

NAPÁJACIE NAPÄTIE:  220-240 V ~  50/60 Hz
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Pripojenie plynu
VAROVANIE! Táto operácia musí byť 
vykonaná kvalifikovaným technikom.

Pre informácie o pokynoch pre pripojenie plynu 
pozri tabuľku vstrekovačov a „normy“ platné 
pre vašu krajinu.
Plynová prípojka musí spĺňať požiadavky 
platných noriem STN.
Spotrebič musí byť pripojený k prívodu plynu 
alebo k plynovej fľaši pomocou pevného 
medeného, oceľového potrubia alebo gumenej 
hadice v súlade s miestnymi predpismi.
Maximálna dĺžka hadice je 2 m.
Hadica musí byť pripojená priamo na armatúru 
(obr. 1), preto musíte v prvom rade odstrániť 
všetky predlžovacie rúry pripojené k vášmu 
spotrebiču.

Obr. 1

i DÔLEŽITÉ: pri použití gumové hadice 
musí byť hadica nainštalovaná takým 

spôsobom, aby nebola v kontakte s horúcimi 
časťami na zadnej strane spotrebiča alebo 
kuchyne. Musí prechádzať priestorom bez 
akýchkoľvek prekážok a na mieste, kde môže 
byť kontrolovaná po celej svojej dĺžke (obr. 2).

Obr. 2

Keď je spotrebič pripojený k prívodu plynu, 
použite mydlovú vodu a skontrolujte, či plyn 
neuniká.
Gumená hadica musí byť pripojená, ako je 
znázornené na obr. 3, 4 a 5, a v súlade s 
miestnymi predpismi
IBA PRE FRANCIU: namontujte kužeľovú 
armatúru (B) dodávanú so spotrebičom.

Obr. 3

Maximálna dĺžka gumenej hadice je 2 m. Musí 
to byť štandardná hadica a musí sa vymeniť 
najneskôr do dátumu vytlačeného na nej.

i DÔLEŽITÉ: uzavrite kohút na prívodu 
plynu skôr, ako začnete s akoukoľvek 

údržbou.
Podrobnosti k pripojeniu nájdete v tabuľke 
vstrekovačov.
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Nastavenie plynu
Nastavenia
 - Pred vykonaním akejkoľvek úpravy vždy 

odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 - Všetky tesnenia musia byť vymenené 

technikom po akomkoľvek nastavení alebo 
regulácii.

 - Nastavenie zníženého prietoku musí byť 
vykonané iba pre horáky fungujúce na 
zemný plyn, zatiaľ čo v prípade horákov 
fungujúcich na LPG, skrutka musí byť 
zaistená úplne dole (v smere hodinových 
ručičiek).

 - „Nastavenie primárneho vzduchu“ nie je u 
varných dosiek s plynovými horákmi nutné. 

Kohúty
Všetky plynové kohúty sú samčieho kužeľového 
typu iba s jedným priechodom. Nastavenie 
polohy „znížený prietok“ sa robí takto:
 - Zapnite horák a otočte gombík do pozície 

„znížený prietok“ (malý plameň).
 - Odstráňte gombík (4) kohúta, ktorý je iba 

zatlačený dovnútra.
 - Ak je kohút vybavený detektorom plameňa, 

je nastavovacia skrutka (V) hore na drieku 
(pozri obr. 4) alebo na strane (obr. 5).

 - Skontrolujte, či plameň nezhasne, keď 
prudko otočíte gombíkom z pozície „úplne 
otvorené“ do pozície „znížený prietok“.

Obr. 4

Obr. 5

Plynové spotrebiče
Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu 
na odsávanie výparov. Preto musí byť 
nainštalovaný a pripojený v súlade s platnými 
miestnymi predpismi pre inštaláciu. Osobitná 
pozornosť musí byť venovaná platným normám 
týkajúcim sa vetrania miestnosti.

Vetranie miestnosti
Tento spotrebič môže byť inštalovaný a 
používaný v dobre vetranej miestnosti, v 
súlade s platnými predpismi, s otvormi v 
stenách alebo so špeciálnymi kanálmi, ktoré 
umožňujú riadne prirodzené alebo nútené 
vetranie, aby bol zabezpečený trvalý a 
primeraný prívod vzduchu nevyhnutného pre 
správne spaľovanie a pre odvod znečisteného 
vzduchu. Najmä, ak sa v miestnosti nachádza 
iba tento plynový spotrebič, musí byť nad 
spotrebičom nainštalovaný odsávač pár pre 
zaistenie prirodzeného a priameho odsávania 
znečisteného vzduchu, s rovným zvislým 
potrubím o dĺžke, ktorá sa rovná najmenej 
dvojnásobku priemeru, a s priemerom 
minimálne 100 cm2.

Min. 180 cm

Min. 100 cmq
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Pre nevyhnutný prívod čerstvého vzduchu 
do miestnosti musí byť k dispozícii podobný 
otvor aspoň 100cm2 priamo von, a to vo 
výške v blízkosti podlahy a taký, aby bol 
voľný na vnútornej aj vonkajšej strane steny 
a aby nebránil správnemu horeniu horákov 
a pravidelnému odsávaniu znečisteného 
vzduchu, a s výškovým rozdielom aspoň 180 cm 
vzhľadom k výstupnému otvoru.
Množstvo vzduchu potrebného pre spaľovanie 
nesmie byť menšie ako 2 m3/h na každý kW 
výkonu (pozri celkový výkon v kW na typovom 
štítku spotrebiča).
Vo všetkých ostatných prípadoch, keď sú aj 
iné spotrebiče v rovnakej miestnosti, alebo 
ak priame prirodzené vetranie nie je možné 
a musí byť vytvorené nepriame prirodzené 
vetranie alebo nútené vetranie, obráťte sa 
na kvalifikovaného odborníka, ktorý vykoná 
inštaláciu a pripraví prípadný systém vetrania v 
súlade s platnými predpismi.
Dymovody používané inými spotrebičmi nesmie 
byť použité pre odsávanie spalín.

i DÔLEŽITÉ: kryty skriní musia byť urobené 
z tepelne odolného materiálu (min. 90°C).
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Elektrické pripojenie musí byť vykonané v 
súlade s aktuálnymi normami a platnými 
zákonmi.
Pred pripojením skontrolujte, či:
• Parametre siete a elektrickej zásuvky 

sú dostačujúce pre maximálny príkon 
prístroja (pozri štítok pripevnený na 
zadnej strane sporáka).

• Zásuvka alebo sieť má efektívne 
uzemnenie v súlade s platnými normami 
a predpismi zákona. Dodávateľ odmieta 
všetku zodpovednosť, ak tieto podmienky 
nie sú splnené.

• Zástrčka a zásuvka multipolárneho 
spínača musia byť prístupné aj po 
inštalácii spotrebiča.

Pri pripájaní k sieti cez zásuvku:
• Namontujte na napájací kábel 

štandardizovanú zástrčku vhodnú pre 
zaťaženie, ktoré je uvedené na dátovom 
štítku. Prepojte drôty tak, ako je uvedené 
nižšie, a pamätajte, že uzemňovací 
vodič musí byť dlhší ako fázové vodiče:

písmeno L  (fáza) = hnedý drôt
písmeno N  (neutrálny) = modrý drôt

symbol  (uzemnenie) = zelenožltý drôt

• Napájací kábel musí byť vedený tak, aby 
žiadne jeho časti nikdy nedosiahli teplotu 
75 °C.

• Pre pripojenie nepoužívajte adaptéry 
alebo bočníky, pretože by mohli spôsobiť 
nedostatočný kontakt a nebezpečné 
prehriatie. 

Pri priamom pripojení k sieti:
• Nainštalujte multipolárny spínač, ktorý 

vydrží zaťaženie od spotrebiča, s 
minimálnou medzerou medzi kontaktmi 
3 mm.

• Pamätajte, že uzemňovací vodič nesmie 
byť prerušovaný spínačom.

Elektrické zapojenie
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Likvidácia obalových materiálov
 - Materiál obalu je 100 % recyklovateľný, 

označený symbolom recyklácie ( ). Z 
tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia 
likvidovať zodpovedne, v plnom súlade s 
platnými predpismi o likvidácii odpadov.

Likvidácia spotrebiča
 - Tento spotrebič je označený v súlade 

s európskou smernicou 2012/19/EÚ o 
odpade z elektrických a elektronických 
zariadení - Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE).

 - Zaistením správnej likvidácie tohto 
spotrebiča pomôžete predchádzať 
možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, 
ktoré by ináč mohli vzniknúť nevhodným 
zaobchádzaním so spotrebičom.

 - Symbol  na výrobku alebo na 
sprievodných dokumentoch znamená, 
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať 
ako s domovým odpadom, ale treba ho 
odovzdať v príslušnom zbernom stredisku 
na recykláciu elektrických a elektronických 
spotrebičov.

Úspora energie
 - Predohrev rúry používajte, iba ak je to 

uvedené v tabuľke na prípravu jedál.
 - Použite tmavé lakované alebo 

smaltované formy na pečenie, ktoré 
lepšie pohlcujú teplo.

 - Rúru vypnite 10/15 minút pred uplynutím 
nastavenej doby. Jedlo, ktoré si vyžaduje 
dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po 
vypnutí rúry.

 - Varná doska je vybavená horákmi 
rôznych priemerov. Používajte hrnce a 
panvice s priemerom dna rovnajúcim sa 
priemeru horáka alebo o niečo väčším.

 - Používajte iba hrnce a panvice s rovným 
dnom.

Horák Max. priemer panvice
Výkonný horák 240 mm
Rýchly 220 mm
Polorýchly 180 mm
Pomocný 140 mm

• Pokiaľ je to možné, majte hrniec pri 
varení zakrytý.

• Varte zeleninu, zemiaky, atď. s malým 
množstvom vody, aby sa skrátila doba 
varenia.

• Použitie tlakového hrnca ďalej zníži 
spotreby energie a skráti čas varenia

Prehlásenie o zhode 
 - Táto rúra bola vyrobená tak, že môže 

prísť do kontaktu s potravinami, v súlade s 
európskym nariadením ( ) č.1935/2004 
a bola navrhnutá, vyrobená a predaná v 
súlade s bezpečnostnými požiadavkami 
“Nízkonapäťovej” smernice 2006/95/
ES (nahrádza 73/23/EHS v znení 
nasledujúcich úprav), ochrannými 
požiadavkami “EMC” smernice 
2004/108/ES a požiadavkami smernice 
EHS 2009/142/ES (ex: EHS 90/396).

Odkaz na miestne predpisy
Zákon požaduje, aby všetky plynové 
spotrebiče boli inštalované a pripojené k 
prívodu plynu iba autorizovanými technikmi. 
Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s TRGI 
(Technické predpisy pre pripojenie plynu) 
alebo TRF (Technické predpisy pre kvapalný 
plyn). 
Nesprávna inštalácia spotrebičov by mohla 
viesť k trestnému stíhaniu. Je vo vašom 
vlastnom záujme a v záujme bezpečnosti, 
aby boli dodržiavané zákony.

Informácie k ochrane životného prostredia
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ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť záruky je päť (5) rokov od 
pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v 
predjani IKEA, s výnimkou spotrebičov s 
názvom LAGAN, u ktorých sa uplatňuje 
záruka trvajúca dva (2) roky. Ako doklad 
o nákupe slúži pôvodný pokladničný blok. 
V prípade opravy počas platnosti záruky 
sa platnosť záruky spotrebiča spotrebiča 
nepredĺži.

Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje 
päťročná (5) IKEA záruka?
Ponuka spotrebičov s názvom LAGAN a 
všetky spotrebiče kúpené v IKEA pred 1. 
augustom 2007.

Kto vykonáva servis?
Poskytovateľ autorizovaného servisu IKEA 
bude poskytovať servis prostredníctvom 
vlastnej siete.

Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy 
spotrebiča spôsobené výrobnými alebo 
materiálovými chybami od dátumu 
nákupu v predajni IKEA. Záruka sa 
vzťahuje výhradne na spotrebiče 
používané v domácnosti. Výnimky 
sú uvedené pod titulom “Na čo sa 
nevzťahuje táto záruka?” Počas doby 
platnosti záruky budú náklady na 
odstránenie porúch, napr. opravy, 
náhradné diely, prácu a dopravu, 
hradené za podmienky, že spotrebič bude 
prístupný na vykonanie opravy bez toho, 
že by boli nevyhnutné špeciálne výdavky. 
Za týchto podmienok sa aplikujú predpisy 
EÚ (č. 99/44/EG) a príslušné miestne 
predpisy. Vymenené náhradné diely sú 
vlastníctvom IKEA.

Čo urobí IKEA na nápravu problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA 
výrobok zhodnotí a rozhodne, na 
vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu 

spotrebiča vzťahuje záruka. V prípade, že 
sa na poruchu vzťahuje záruka, servisné 
stredisko IKEA alebo autorizovaný 
servisný partner prostredníctvom svojich 
vlastných servisných pracovníkov, na 
vlastnú zodpovednosť, opraví pokazený 
výrobok alebo ho vymení za rovnaký 
alebo porovnateľný výrobok.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a 

poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo 

poškodenie nedbalosťou, škody 
spôsobené nedodržaním pracovných 
postupov, nesprávna inštalácia 
alebo zapojenie do elektrickej 
siete s nesprávnym napätím, 
poškodenie spôsobené chemickou 
alebo elektrochemickou reakciou, 
hrdza, korózia alebo poškodenie 
vodou vrátane škôd spôsobených 
nadmerným množstvom vodného 
kameňa v dodávanej vode, ale nielen 
tým, škody spôsobené mimoriadnymi 
podmienkami životného prostredia.

• Spotrebný materiál vrátane batérií a 
žiaroviek.

• Časti bez funkcií a dekoračné časti, 
ktoré bežne neovplyvňujú normálne 
používanie spotrebiča, vrátane 
škrabancov a možných farebných 
zmien.

• Náhodné poškodenie spôsobené 
cudzími predmetmi alebo látkami, 
poškodenie čistiacich alebo 
uvoľnených filtrov, systém odvodu 
vody alebo zásuvky na saponáty.

• Poškodenie nasledujúcich častí: 
keramické sklo, príslušenstvo, koše na 
riad a príbor, prívodné a odtokové 
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty 
osvetlenia, obrazovky, ovládacie 
gombíky, puzdrá a časti krytov. S 
výnimkou že predmetné poškodenie je 
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z dôvodu výrobnej chyby.
• Prípady, v ktorých nebola zistená 

žiadna porucha pri prehliadke 
technikom.

• Opravy, ktoré neboli vykonané v 
autorizovanom stredisku a/alebo 
stredisku autorizovaného servisného 
partnera alebo prípady, kedy neboli 
použité originálne náhradné diely.

• Poruchy spôsobené nesprávnou 
inštaláciou alebo za nedodržania 
technických špecifikácií.

• Použitie spotrebiča v prostredí 
odlišnom od domácnosti, napr. 
profesionálne použitie.

• Poškodenia pri preprave. Ak zákazník 
prepravuje výrobok domov alebo 
na inú adresu, IKEA nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za poškodenia 
spôsobené počas prepravy. V prípade, 
že výrobok na adresu zákazníka 
dopravuje IKEA, zodpovednosť za 
škody spôsobené pri preprave preberá 
IKEA.

• Náklady súvisiace s prvou inštaláciou 
výrobkov IKEA.

 Napriek tomu, ak zmluvný partner 
spol. IKEA alebo autorizovaný servisný 
partner vykoná opravu alebo výmenu 
za podmienok určených touto zárukou, 
poskytovateľ servisných služieb alebo 
autorizovaný servisný partner, podľa 
potreby, opäť nainštalujte opravený 
alebo nainštaluje vymenený spotrebič.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú sa 
bezporuchovú prácu vykonávanú 
odborníkom použitím našich originálnych 
dielov na prispôsobenie spotrebiča 
technickým požiadavkám bezpečnostných 
predpisov inej krajiny EÚ.

Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické 
práva, ktoré sú v súlade alebo 
presahujúce súvisiace právne nároky 
platné v krajine.

Napriek tomu, tieto podmienky 
neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľa 
predpísané vnútroštátnymi zákonmi a 
predpismi.

Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine 
EÚ a prenesených do inej krajiny EÚ 
budú servis poskytovať prevádzky servisu 
za normálnych záručných podmienok 
novej krajiny. Povinnosť vykonania 
servisu v rámci záruky sa vzťahuje iba na 
spotrebiče, ktoré sú zapojené v súlade s:
- technickými požiadavkami platnými v 

krajine, v ktorej sa žiada o záruku;
- pokynmi na montáž a bezpečnostnými 

opatreniami uvedenými v návode na 
používanie.

Príslušný ZÁRUČNÝ SERVIS pre výrobky 
IKEA
Prosíme kontaktovať príslušné 
autorizované servisné stredisko IKEA pre 
prípady:
• uplatnenia záručnej opravy;
• žiadosti o ujasnenie týkajúce sa 

inštalácie spotrebiča IKEA v príslušnej 
kuchynskej linke IKEA;

• žiadosti o ujasnenie funkcií spotrebičov 
IKEA.

Aby sa zabezpečilo, že naša pomoc bude 
čo najlepšia, prosíme, aby ste si predtým, 
ako nás budete kontaktovať, preštudovali 
Pokyny pre ninštaláciu a Návod na 
obsluhu spotrebiča.

Ako nás nájdete ak potrebujete náš 
servis 

 

Prosím pozrite si poslednú 
stranu tohto manuálu, kde 
nájdete kompletný zoznam 
autorizovaných servisných 
stredísk a príslušné národné 
telefónne čísla.
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 Z dôvodu poskytnutia čo 
najrýchlejšieho servisu Vám 
odporúčame využiť príslušné 
telefónne čísla z uvedeného 
zoznamu v tomto návode. Vždy 
skontrolujte čísla uvedené v návode 
spotrebiča, pre ktorý potrebujete 
technickú pomoc.

 Prosím, vždy uvádzajte príslušné 
čísla spotrebiča IKEA (8 znakový 
kód) a 12 znakové servisné číslo 
nachádzajúce sa na výrobnom 
štítku vášho spotrebiča.

 ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ BLOK!
 Je to doklad o nákupe a budete 

ho potrebovať pri požiadaní o 
záručnú opravu. Na pokladničnom 
bloku je okrem toho uvedený názov 
spotrebiča IKEA a číslo (8 znakový 
kód), a to pre každý spotrebič, ktorý 
ste si kúpili.

Potrebujete nejakú pomoc navyše?
Pre akékoľvek dodatočné otázky 
týkajúcich sa po predaji vášho výrobku 
prosím obráťte sa na IKEA linku 
zákazníka. Doporučujeme Vám zoznámiť 
sa podrobne s dokumentáciou výrobkou 
vopred než nás kontaktujete.
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Vaše bezpečnost i bezpečnost 
jiných osob jsou velmi důležité.
V tomto návodu a na samotném 
spotřebiči jsou uvedena důležitá 
bezpečnostní upozornění, která si 
musíte přečíst a dodržovat je.

Toto je symbol nebezpečí 
týkající se bezpečnosti, který 

upozorňuje uživatele na možná 
nebezpečí, jež by mohla hrozit jim 
nebo dalším osobám.
Před každým bezpečnostním 
upozorněním je symbol nebezpečí 
a následující slova:

NEBEZPEČÍ! Označuje 
nebezpečnou situaci, kterou je 

třeba odvrátit, jinak způsobí 
vážné poranění.

VAROVÁNÍ! Označuje 
nebezpečnou situaci, kterou je 

třeba odvrátit, jinak by mohla 
způsobit vážné poranění. Všechna 
bezpečnostní upozornění udávají 
konkrétní podrobnosti o možném 
nebezpečí a obsahují pokyny, jak 
snížit nebezpečí poranění, 
poškození a úrazu elektrickým 
proudem způsobené nesprávným 
použitím trouby. Pečlivě dodržujte 
následující pokyny:
- Při vybalování a instalaci 

používejte ochranné rukavice.
- Před prováděním jakéhokoli 

instalačního úkonu je nutné 
spotřebič odpojit od elektrické 
sítě.

- Instalaci nebo údržbu musí 
provést kvalifikovaný technik 
podle pokynů výrobce a v 
souladu s platnými místními 
bezpečnostními předpisy. 
Neopravujte ani nevyměňujte 
žádnou část spotřebiče, pokud 
to není výslovně uvedeno v 
návodu k použití.

- Výměnu napájecího kabelu 
musí provést kvalifikovaný 
elektrikář. Obraťte se na 
autorizované servisní středisko.

- Uzemnění spotřebiče je podle 
příslušných právních předpisů 
povinné.

- Napájecí kabel musí být tak 
dlouhý, aby umožnil připojení 
vestavěného spotřebiče k síti.

V blízkosti tohoto spotřebiče 
neskladujte benzín ani jiné 
hořlavé tekutiny nebo tekutiny 
uvolňující hořlavé výpary.
Co dělat, pokud ucítíte zápach 

plynu:
-  Nesnažte se zapálit nebo 

Bezpečnostní informace
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rozsvítit žádný spotřebič.
-  Nedotýkejte se žádného 

elektrického spínače.
-  Nepoužívejte žádné telefony v 

budově.
-  Ihned od sousedů zavolejte 

svému dodavateli plynu. 
Postupujte podle pokynů 
dodavatele plynu.

-  Pokud se dodavateli plynu 
nemůžete dovolat, zavolejte 
hasiče.

-  Instalaci a opravy musí 
provádět kvalifikovaný 
instalatér, servisní firma nebo 
dodavatel plynu.

-  Spotřebič používejte pouze v 
dobře větraných prostorách.

-  Připojení elektřiny a plynu musí 
být v souladu s příslušnými 
předpisy platnými v dané zemi.

- Nainstalovaný spotřebič 
musíte opatřit na všech pólech 
vícepólovým jističem s mezerou 
mezi kontakty (alespoň 3 mm), 
který zajišťuje úplné odpojení 
v rámci kategorie přepětí III a 
musí být začleněný do pevné 
elektroinstalace v souladu s 
příslušnými státními předpisy.

- Nepoužívejte rozdvojky ani 
prodlužovací šňůry.

- Chcete-li vytáhnout zástrčku 
ze síťové zásuvky, netahejte za 
napájecí kabel spotřebiče.

- Po skončení instalace nesmí být 
elektrické prvky spotřebiče pro 
uživatele volně přístupné.

- Pokud je povrch indukční desky 

prasklý, nepoužívejte ji a 
spotřebič vypněte, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým proudem 
(platí pouze pro modely s 
funkcí indukce).

-  K připojení plynu použijte 
pouze ohebnou nebo pevnou 
kovovou hadici.

- Nedotýkejte se spotřebiče 
vlhkými částmi těla a 
nepoužívejte ho, když jste 
naboso.

- Tento spotřebič je určen 
výlučně pro přípravu jídel v 
domácnosti. Není přípustné 
používat ho jiným způsobem 
(např. k vytápění místností). 
Výrobce odmítá jakoukoli 
odpovědnost za nevhodné 
použití nebo nesprávné 
nastavení ovládacích prvků.

-  Při používání plynového 
spotřebiče vzniká v místnosti 
teplo a vlhkost. Zajistěte, aby 
byla místnost dobře větraná 
nebo nainstalujte odsavač s 
odváděcím potrubím.

-  Ke spotřebiči by se neměla 
přibližovat domácí zvířata.

-  Při delším používání může 
být nezbytné zajistit přídavné 
větrání (otevřením okna nebo 
zvýšením otáček ventilátoru 
odsavače).

-  Po použití spotřebiče se 
ujistěte, že jsou ovládací 
knoflíky ve vypnuté poloze, a 
zavřete ventil na přívodním 
plynovém potrubí nebo na 
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tlakové nádobě s plynem.
-  Přehřáté tuky a oleje se mohou 

snadno vznítit. Vždy dbejte 
zvýšené opatrnosti při přípravě 
jídel s vysokým obsahem tuku, 
oleje nebo alkoholu (jako je 
např. rum, koňak nebo víno).

-  Nechat nádobu s olejem nebo 
tukem na plotně bez dozoru 
může být nebezpečné a může 
přitom dojít i k požáru. NIKDY 
se nepokoušejte hasit oheň 
vodou. Spotřebič vypněte a 
pak plamen přikryjte pokličkou 
nebo hasicí dekou.

Nebezpečí požáru: Na povrchy, 
které slouží k přípravě jídla, 
nepokládejte žádné věci.
-  Obalový materiál uchovávejte 

mimo dosah dětí.
-  Před čištěním nebo údržbou 

počkejte, dokud varná deska 
nevychladne.

- Děti starší 8 let a osoby 
s omezenými tělesnými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo 
nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi mohou používat tento 
spotřebič pouze pod dozorem, 
nebo pokud byli poučeni 
ohledně jeho bezpečného 
používání a jsou si vědomi 
možných rizik. Nedovolte 
dětem, aby si se spotřebičem 
hrály. Děti nesmějí provádět 
bez dozoru čištění a běžnou 
údržbu.

- Přístupné části spotřebiče se při 

použití mohou zahřát na velmi 
vysokou teplotu. Malé děti se 
nesmí ke spotřebiči přibližovat, 
a je třeba dohlédnout, aby si se 
spotřebičem nehrály.

- Spotřebič a jeho přístupné 
části se během použití zahřejí 
na vysokou teplotu. Dejte 
pozor, aby se nikdo nedotkl 
topných těles. Děti mladší 
8 let se nesmějí ke spotřebiči 
přibližovat, pokud nejsou pod 
stálým dozorem.

- Během používání ani po něm 
se nedotýkejte topných těles 
nebo vnitřních ploch spotřebiče 
– hrozí nebezpečí popálení. 
Spotřebič se nesmí dotýkat 
utěrek nebo jiných hořlavých 
materiálů, dokud dostatečně 
nevychladne.

- Ke konci přípravy jídla otvírejte 
dvířka spotřebiče opatrně, 
aby mohl z trouby postupně 
uniknout horký vzduch nebo 
horká pára. Jestliže jsou 
dvířka zavřená, horký vzduch 
se odvádí ven otvorem 
nad ovládacím panelem. 
Větrací otvory proto nikdy 
nezakrývejte.

- Při vytahování nádob a 
příslušenství používejte 
kuchyňské chňapky a dávejte 
pozor, abyste se nedotkli 
topných těles.

- Do spotřebiče nebo do jeho 
blízkosti nedávejte hořlavé 
materiály: při náhodném 
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zapnutí spotřebiče by mohlo 
dojít k požáru.

- V troubě neohřívejte 
ani nepřipravujte jídla v 
uzavřených skleničkách nebo 
nádobách. Přetlakem uvnitř 
nádoby by nádoba mohla 
explodovat a troubu poškodit.

- Nepoužívejte nádoby 
vyrobené ze syntetického 
materiálu.

-  Přehřáté tuky a oleje se mohou 
snadno vznítit. Vždy dbejte 
zvýšené opatrnosti při přípravě 
jídel s vysokým obsahem tuku 
nebo oleje.

- Při smažení jídel nikdy 
nenechávejte spotřebič bez 
dozoru.

- Používáte-li při přípravě jídel 
alkoholické nápoje (např. rum, 
koňak, víno), nezapomeňte, 
že se alkohol při vysokých 
teplotách vypařuje. Hrozí 
nebezpečí, že by se mohly 
alkoholové výpary ve styku s 
elektrickým topným tělesem 
vznítit.

- Spotřebič nikdy nečistěte 
čisticím zařízením na páru.

- Během cyklu pyrolýzy se trouby 
nedotýkejte. Během cyklu 
pyrolýzy se nesmějí k troubě 
přibližovat děti (platí pouze 
pro trouby s funkcí pyrolýzy).

- K čištění skla dvířek trouby 
nepoužívejte hrubé abrazivní 
čisticí prostředky nebo ostré 
kovové škrabky, neboť by 

mohly poškrábat povrch, což 
by mohlo vést k roztříštění skla.

- Před výměnou žárovky se 
nejprve přesvědčte, že je 
spotřebič vypnutý, abyste 
předešli případnému úrazu 
elektrickým proudem.

- Tento výrobek není určen k 
instalaci a provozování venku. 
Tyto pokyny si uložte.

Likvidace domácích spotřebičů
- Tento spotřebič je vyroben 

z recyklovatelných nebo 
opakovaně použitelných 
materiálů. Zlikvidujte ho 
podle místních předpisů pro 
odstraňování odpadu. Před 
likvidací odřízněte napájecí 
kabel.

- Další informace o zpracování, 
renovaci a recyklaci domácích 
elektrických spotřebičů zjistíte 
u příslušného místního úřadu, 
služby pro likvidaci domovního 
odpadu nebo v obchodě, kde 
jste spotřebič zakoupili.
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2 3 4

Popis spotřebiče

Varná deska
1  Rychlý hořák
2  Střední hořák
3  Hořák s trojitým kruhem
4  Střední hořák
5  Pomocný hořák

Trouba
6  Ovládací panel
7  Větrací otvor
8  Topný článek grilu
9  Zadní osvětlení
10 Ventilátor trouby
11  Dvířka trouby

Příslušenství
Rošty Odkapávací plech Boční mřížky

 2x  1x  2x

Adaptér na Wok Teleskopická lišta

 1x  4x
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Ovládací prvky trouby

1  Volič doby pečení
6  Knoflík termostatu
2  Žlutá kontrolka termostatu

 Červená kontrolka trouby
7  Volič funkcí

Ovládací prvky varné desky 

3  Ovládací knoflík předního levého hořáku*
4  Ovládací knoflík zadního levého hořáku*
5  Ovládací knoflík prostředního hořáku*
8  Ovládací knoflík předního pravého hořáku*
9  Ovládací knoflík zadního pravého hořáku*

* Ovládací prvky trouby a varné desky nejsou vzájemně zaměnitelné.
Po čištění nebo servisu je vraťte do jejich původního umístění.

Ovládací panel

1 32 4 5 6 7 8 9
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Zapnutí trouby
• Voličem funkcí otočte na požadovanou 

funkci. Rozsvítí se červená kontrolka 
trouby.

• Knoflíkem termostatu otočte doprava 
na požadovanou teplotu. Oranžová 
kontrolka termostatu se rozsvítí a po 
dosažení zvolené teploty zhasne. Po 
skončení přípravy jídla otočte ovládací 
knoflíky do polohy .

Volič doby pečení
Chcete-li nastavit dobu pečení, zvolte 
nejprve požadovanou funkci trouby, pak 
otočte voličem po směru hodinových ručiček 
až nadoraz a pak ho přetočením opačným 
směrem nastavte na požadovanou dobu 
pečení.
Tento volič umožňuje nastavit dobu přípravy 
jídla od 1 do 55 minut.

Jak používat varnou desku
Používání plynových hořáků
Na předním panelu jsou u každého 
ovládacího knoflíku tyto symboly:

Plné kolečko Kohout je zavřený

Velký plamen Maximální otevření

Malý 
plamínek

Minimální otevření

Minimální plamen nastavíte otočením knoflíku 
proti směru hodinových ručiček až nadoraz. 
Všechny provozní polohy je nutné volit v 
rozsahu mezi minimální a maximální polohou, 
nikoli mezi maximální polohou a polohou 
„Vypnuto“.

Automatické elektrické zapalování
Chcete-li zapálit jeden z hořáků, stiskněte 
příslušný ovládací knoflík a otočte jím proti 
směru hodinových ručiček do polohy „Max“. 
Knoflík podržte stisknutý, dokud se hořák 
automaticky nezapálí. V případě výpadku 
dodávky elektrického proudu lze hořák 
zapálit také zápalkou.

Bezpečnostní ventil
Chcete-li zapálit některý z hořáků, postupujte 
výše popsaným způsobem. Po otočení 
ovládacího knoflíku do otevřené polohy je 
nutno podržet knoflík stisknutý ještě asi 10 
sekund.
Pokud plamen hořáku z jakéhokoli důvodu 
zhasne, bezpečnostní ventil automaticky 
přeruší přívod plynu k danému hořáku.
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Denní použití
Funkce trouby Popis funkce

Vypnutá trouba – 

GRILOVÁNÍ S 
VENTILÁTOREM

Ke grilování velkých kusů masa (rostbífů a dalších pečení). 
Dveře trouby musí být při grilování zavřené. Při pečení 
masa doporučujeme nalít vodu na odkapávací plech 
umístěný v první nebo druhé úrovni drážek. Tím se omezí 
stříkání tuku i kouř. Během grilování maso obracejte.

GRILOVÁNÍ Ke grilování steaků, kebabu a klobásek, gratinování 
zeleniny a opékání topinek. Nechte troubu 3-5 minut 
předehřát. K pečení doporučujeme použít 4. úroveň drážek. 
Dveře trouby musí být při pečení zavřené. Při pečení masa 
nalijte na odkapávací plech (ve 3. úrovni drážek) trochu 
vody, aby se omezil kouř a rozstřikování tuku. 

HORKÝ VZDUCH K přípravě různých druhů jídel, která vyžadují stejnou 
teplotu pečení, na jedné nebo dvou roštech současně 
(např. ryby, zelenina, koláče). U této funkce nedochází ke 
vzájemnému ovlivnění vůně jednotlivých jídel. Při pečení 
na jednom roštu doporučujeme použít 2. úroveň. K pečení 
na dvou roštech používejte 1. a 3. úroveň drážek. Troubu 
předehřejte na požadovanou teplotu a po jejím dosažení 
vložte jídlo dovnitř.

DOLNÍ OHŘEV S 
VENTILÁTOREM

K dopékání jídel velmi tekuté konzistence a dosažení 
křupavé, zlatavé kůrky. Také vhodný pro zahušťování 
omáček. Doporučuje se umístit nádobu na 2. úroveň. Troubu 
předehřejte.

KONVEKČNÍ PEČENÍ Pro pečení jídel s tekutou náplní (sladkých nebo slaných) na 
jedné úrovni. Podle potřeby můžete zaměnit polohu jídel 
na stejné úrovni drážek, aby se dosáhlo rovnoměrnějšího 
propečení.

KONVEKCE Funkce vhodná pro přípravu jakéhokoli jídla na jedné 
úrovni.
Troubu předehřejte na požadovanou teplotu a po jejím 
dosažení vložte jídlo dovnitř. Doporučujeme použít druhou 
úroveň drážek.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
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Funkce trouby Popis funkce

ROZMRAZOVÁNÍ

K urychlení rozmrazování potravin. Doporučujeme vložit 
jídlo do střední úrovně drážek. Jídlo ponechte v původním 
obalu, aby se povrch příliš nevysušil. Knoflík termostatu 
nastavte do polohy 0.

UDRŽOVÁNÍ JÍDLA 
V TEPLE

K udržení právě upečeného jídla (např. masa, smažených 
jídel nebo koláčů) v horkém a křupavém stavu. 
Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Knoflík 
termostatu nastavte na teplotu 50–75 °C.

HORKÝ VZDUCH V 
REŽIMU EKO

K pečení nadívané pečeně a porcovaného masa na jednom 
roštu. Tato funkce využívá činnost ventilátoru při nízkých 
otáčkách, čímž zabraňuje nadměrnému vysoušení jídel. 
K dosažení maximální energetické účinnosti se během 
pečení nedoporučuje otevírat dvířka trouby. Doporučujeme 
používat 3. úroveň. Troubu nemusíte předehřívat.

OSVĚTLENÍ K zapnutí osvětlení trouby.
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Rady a tipy k používání spotřebiče
Dorty, bábovky a chléb:
 - Před začátkem pečení chleba, bábovek 

nebo dortů nechte troubu nejméně 15 
minut předehřát.

 - Během pečení neotvírejte dvířka, protože 
chladný vzduch by přerušil proces kynutí.

 - Jakmile je dort upečený, troubu vypněte 
a dort nechte uvnitř ještě asi 10 minut.

 - K pečení dortů nebo bábovek 
nepoužívejte smaltovaný pekáč ani 
odkapávací plech dodávaný spolu se 
sporákem.

 - Jak poznáte, že je bábovka upečená?  
Asi 5 minut před koncem stanovené 
doby pečení zapíchněte do horní části 
bábovky špejli. Pokud ji vytáhnete čistou, 
je bábovka upečená.

 - A co když dort nebo bábovka klesne? 
Příště použijte méně tekutin nebo snižte 
teplotu o 10 °C.

 - Pokud je bábovka příliš suchá: Udělejte 
do ní párátkem několik malých otvorů 
a nalijte na ni pár kapek ovocné šťávy 
nebo lihoviny. Příště zvyšte teplotu o 10 
°C a nastavte kratší dobu pečení.

 - Pokud je bábovka navrchu moc tmavá: 
příště ji dejte níž a pečte ji při nižší teplotě 
a déle.

 - Pokud je vršek bábovky spálený: 
spálenou vrstvu odřízněte a bábovku 
posypejte cukrem nebo ji ozdobte 
šlehačkou, džemem, sladkým krémem 
apod.

 - Pokud je bábovka zespodu moc tmavá: 
příště ji dejte výš a pečte ji při nižší 
teplotě.

 - Pokud je dort nebo chléb pěkně upečený 
zvenčí, ale uvnitř je nedopečený: příště 
použijte méně tekutin a pečte jej při nižší 
teplotě a déle.

 - Když dort nejde vyklopit z formy: objeďte 
dort nožem kolem okraje formy, položte 
na formu vlhkou utěrku a formu překlopte 
spodkem nahoru.  

Příště formu řádně vymažte a vysypte 
moukou nebo strouhankou.

 - Sušenky nejdou odlepit z plechu: dejte 
plech na chvíli zpět do trouby a pak 
sušenky odlepte z plechu dříve, než 
vychladnou. Příště použijte pečicí papír, 
aby se vám to nestalo znovu.

Maso
 - Pokud je potřebná doba tepelné úpravy 

masa delší než 40 minut, vypněte troubu 
10 minut před koncem této doby, abyste 
využili zbytkové teplo (úspora energie).

 - Pečeně bude šťavnatější, pokud ji budete 
připravovat v přiklopeném pekáči; při 
pečení bez pokličky bude křupavější.

 - Bílé maso, drůbež a ryby obvykle 
potřebují středně vysoké teploty (méně 
než 200 °C).

 - Chcete–li mít červené maso upečené do 
krvava, je nutné použít vysokou teplotu 
(nad 200 °C) a krátkou dobu pečení.

 - Aby byla pečeně chutná, potřete maso 
tukem a posypte kořením.

 - Pokud je pečeně tuhá: příště nechte maso 
déle vyzrát.

 - Pokud je pečeně navrchu nebo zespodu 
moc tmavá: příště ji dejte níž nebo 
naopak výš, použijte nižší teplotu a pečte 
maso déle.

 - Není maso dostatečně propečené? 
Nakrájejte ho na plátky, ty naskládejte na 
pečicí plech, podlijte výpekem a nechte 
dopéct.

Grilování
 - Před grilováním jídlo jen jemně omastěte 

a okořeňte.
 - K zachycení šťávy, která během 

grilování skapává z masa, vždy použijte 
odkapávací plech.

 - Do odkapávacího plechu vždy dejte 
trochu vody. Voda zabraňuje přepalování 
omastku, při kterém by vznikal nepříjemný 
zápach a kouř. Během tepelné úpravy 
vodu průběžně doplňujte, protože se 
odpařuje.
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 - V polovině doporučené doby jídlo 
obraťte.

 - Pokud grilujete tučnou drůbež (husu), 
propíchejte jí kůži, aby mohl tuk 
odkapávat.

Předohřev
V případě potřeby předehřejte troubu při 
teplotě 180 °C za použití funkce „Horký 
vzduch“. Je to nejrychlejší způsob předehřátí 
vnitřku trouby.
Před zahájením předehřátí vyjměte z trouby 
všechny plechy a rošty. Ušetří se tím energie 
a trouba se předehřeje rychleji.
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Tabulky přípravy jídel
Jídlo Funkce Hmotnost 

(kg)
Poloha 
roštu 
odspodu 
trouby

Tepelná úprava 
přirozenou konvenkcí

Tepelná úprava 
nucenou konvenkcí  
(s ventilátorem)

Teplota (°C) Doba 
přípravy 
(minuty)

Teplota (°C) Doba 
přípravy 
(minuty)

MASO
Telecí pečeně 1 2 220–225 100–120 190 100–120

Hovězí 
pečeně

1 1 220–225 40–50 190 40–50

Vepřová 
pečeně

1 2 220–225 100–120 190 100–120

Jehněčí 
pečeně

1 1 220–225 100–120 190 100–120

ZVĚŘINA
Pečený zajíc 1 2 200–Max. 50–60 200–Max. 50

Pečený 
bažant

1 2 200–Max. 60–70 200–Max. 60

Pečená 
koroptev

1 2 200–Max. 50–60 200–Max. 50

DRŮBEŽ
Pečené kuře 1 2 220–225 80–90 190 70–80

Pečená krůta 1 2 220–225 100–120 190 90–110

Pečená 
kachna

1 2 220–225 90–110 190 80–100

RYBY
Pečená ryba 1 2 200 30–35 170–190 25–30

Dušená ryba 1 2 175 20–25 160–170 15–20

ZAPÉKANÉ TĚSTOVINY
Lasagne 2,5 1 210–225 60–75 225–Max. 30–40

Cannelloni 2,5 1 210–225 60–75 225–Max. 30–40

PIZZA  1 2 225–Max. 25–30 225–Max. 20–25

CHLÉB  1 2 225–Max. 20–25 220 20

PEČIVO
Sušenky  2 190 15 170–190 15

Křehké těsto  2 200 20 190–200 20

Třená 
bábovka  0,8 2 200 40–45 190–200 40–45
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Jídlo Funkce Hmotnost 
(kg)

Poloha 
roštu 
odspodu 
trouby

Tepelná úprava 
přirozenou konvenkcí

Tepelná úprava 
nucenou konvenkcí  
(s ventilátorem)

Teplota (°C) Doba 
přípravy 
(minuty)

Teplota (°C) Doba 
přípravy 
(minuty)

DORTY A BÁBOVKY
Angel cake  0,8 2 190 52 170–190 45

Ovocný dort  0,8 2 200 65 190–200 65

Čokoládový 
dort  0,8 2 200 45 190–200 45

Hodnoty uvedené v tabulkách (teploty a doby tepelné úpravy) jsou jen přibližné a mohou se 
lišit v závislosti na kuchařských zvycích každé osoby. V této tabulce jsou uvedeny doby tepelné 
úpravy při použití pouze jednoho roštu. Při použití trouby se zapnutým ventilátorem a s více než 
jedním roštem (kdy jídlo umístíte na 1. a 3. úroveň nebo na 2. a 4. úroveň) bude doba přípravy 
jídla asi o 5 až 10 minut delší.

Tabulky grilování
Jídlo Funkce Hmotnost 

(kg)
Poloha 
roštu 
odspodu 
trouby

Tepelná úprava 
přirozenou konvenkcí

Tepelná úprava 
nucenou konvenkcí  
(s ventilátorem)

Teplota 
(°C)

Doba 
přípravy 
(minuty)

Teplota 
(°C)

Doba 
přípravy 
(minuty)

1. 
strana

2. 
strana

1. 
strana

2. 
strana

MASO
Kotlety 0,50 3 225–Max. 12–15 12–15 200 15 10

Bifteky 0,15 3 200–225 5 5 = = =

Polovina 
kuřete (každá 
0,5 kg)

1 2 225 20 20 = = =

RYBY
Pstruh 0,42 3 225–Max. = = 200 10 10

Mořský jazyk 0,20 3 225–Max. = = 200 7 7

CHLÉB
Topinky 3 225–Max. 2–3 2–3 200 2–3 2–3

Hodnoty uvedené v tabulkách (teploty a doby tepelné úpravy) jsou jen přibližné a mohou se 
lišit v závislosti na kuchařských zvycích každé osoby. Zejména teplota a doba grilování masa 
značně závisí na tloušťce plátku masa a na tom, jak málo či moc propečené ho máte rádi.
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Čištění a údržba
 
VAROVÁNÍ!

 - Spotřebič nikdy nečistěte čisticím 
zařízením na páru.

 - Troubu čistěte, až když vychladne.
 - Spotřebič odpojte od elektrické sítě.

Před každým čištěním je nutné spotřebič 
odpojit od elektrického napájení.
• K čištění používejte hadřík navlhčený 

teplou mýdlovou vodou nebo zředěným 
tekutým saponátem.

• Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní 
přípravky nebo přípravky na bázi chlóru 
ani ocelové drátěnky.

• Nepoužívejte hořlavé přípravky.
• Na varné desce nenechávejte kyselé 

ani zásadité látky, například ocet, sůl, 
citrónovou šťávu apod.

• Používejte ochranné rukavice.

Povrch z nerezivějící oceli
• K čištění používejte k tomu určený běžně 

prodávaný prostředek.

Čištění hořáků
Chcete-li vyčistit hořáky varné desky, 
zvedněte je z jejich lože (viz Obr. 1 a 2) a 
pak je vložte asi na 10 minut do roztoku horké 
vody s neabrazivním saponátem. Po vyčištění 
a opláchnutí hořáky důkladně osušte.
Vždy se ujistěte, že otvory nejsou ucpané. 
Tento úkon se doporučuje provést alespoň 
jednou týdně nebo kdykoli je to nutné. 
Hořáky je nutno správně nasadit zpátky, 
přičemž je musíte pomalu otáčet tak, aby 
čtyři sektory pod korunkou hořáku zapadly 
do lože na držáku vstřikovací trysky (při 
správném vystředění hořák zapadne o trochu 
níž a zaklesne se na svém místě). 

Obr. 1

Obr. 2

Údržba horních mřížek
• Vždy, když jsou znečištěné, mřížky 

vyčistěte houbou a saponátem.
• V blízkosti hořáků se barva mřížek 

časem změní. To je zcela normální a je 
to důsledek vysokých teplot při přípravě 
jídla.

Čištění trouby
• Po skončení tepelné úpravy jídla nechte 

troubu vychladnout a pak ji vyčistěte, aby 
se zamezilo hromadění zbytků jídla uvnitř 
trouby.

• K odstranění silně ulpělých nečistot 
používejte speciální přípravky na čištění 
pečicích trub a dodržujte přitom pokyny 
uvedené na obalu.

• Vnější část trouby čistěte houbou 
namočenou ve vlažné vodě.

• Nepoužívejte abrazivní prostředky ani 
ocelové drátěnky.

• Sklo dvířek omývejte tekutým saponátem.
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• Příslušenství omyjte ve dřezu za použití 
čističe na pečicí trouby.

Vyjmutí bočních mřížek na rošty
• Vnitřek trouby: boční mřížky, které tvoří 

drážky pro rošty, lze vyjmout, aby se daly 
snadněji vyčistit. Vyjměte všechny rošty a 
vycvakněte boční mřížky (viz Obr. 3).

• Abyste mohli boční mřížky lépe vyčistit, 
lze je následujícím způsobem vyjmout:

1. Prstem zatlačte na poslední drážku, a tím 
uvolněte mřížku z jejího držáku.

2. Mřížku nadzvedněte a vytáhněte ven. 
Při vkládání mřížek zpět postupujte v 
opačném pořadí.

Obr. 3

Výměna žárovky v troubě:
1. Troubu odpojte od přívodu elektrického 

proudu.
2. Výše popsaným způsobem vyjměte 

boční mřížky. Pak z objímky na žárovku 
sejměte skleněnou ochrannou krytku (V): 
nadzvedněte ji šroubovákem (C), který 
zasunete mezi krytku a stěnu trouby. Poté 
vyměňte žárovku. Příslušenství nasaďte 
zpět opačným postupem.

3. Vyměňte žárovku (viz poznámka).
4. Nasaďte zpět krytku žárovky.

5. Troubu připojte k přívodu elektrického 
proudu.

POZNÁMKA: Používejte pouze žárovky typu 
E-14 (15 W, 230 V, tepelná odolnost 300 °C), 
které jsou k dostání v našem autorizovaném 
servisním středisku.

i DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Bez zpět 
nasazené krytky na žárovce nikdy 

troubu nepoužívejte.

Prostor zásuvky

Do prostoru zásuvky (pod troubou) nesmíte 
vkládat žádné hořlavé materiály nebo 
plastové pomůcky. 
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Co dělat, když ...

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje. Spotřebič není připojený 

k přívodu elektrického 
proudu.

Připojte spotřebič k přívodu 
elektrického proudu.

Trouba nefunguje. Spotřebič není připojený 
k přívodu elektrického 
proudu.

Připojte spotřebič k přívodu 
elektrického proudu.

Volič funkcí trouby je 
otočený do polohy .

Voličem funkcí otočte na funkci 
pečení.

Volič funkcí trouby je 
otočený do polohy .

Voličem funkcí trouby otočte na 
funkci pečení.

Hořák se nechce zapálit. Spotřebič není připojený 
k přívodu elektrického 
proudu.

Připojte spotřebič k přívodu 
elektrického proudu.

Je zavřený přívod plynu. Otevřete ventil na potrubí 
přívodu plynu nebo na tlakové 
láhvi s plynem.

Otvory hořáku jsou 
ucpané nebo znečištěné.

Vyčistěte hořák (viz odstavec 
„Čištění a údržba“).

Po vyčištění nebyl hořák 
správně nasazen zpět.

Po vyčištění hořák nasaďte 
správně zpět (viz odstavec 
„Čištění a údržba“).

Po vyčištění nebyla 
správně nasazena 
korunka hořáku.

Po vyčištění korunku hořáku 
nasaďte správně zpět (viz 
odstavec „Čištění a údržba“).

Hořák nezůstane zapálený. Postup zapálení je 
proveden příliš rychle.

Zopakujte postup zapálení a 
přitom otočte knoflík na symbol 
malého plamínku 
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Než zavoláte do autorizovaného servisního 
střediska
1. Zkuste problém vyřešit nejprve sami (viz 

tabulka „Co dělat, když...“).
2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, 

abyste zjistili, zda problém nezmizel.

Projevuje-li se závada i po provedení 
výše uvedených kontrol, kontaktujte 
autorizované servisní středisko společnosti 
IKEA.
Vždy uveďte:
• typ závady,
• přesný typ a model trouby,
• servisní číslo (uvedené za slovem 

„Service“ na typovém štítku umístěném na 
zadní části spotřebiče),

• svoji úplnou adresu,
• své telefonní číslo.
Pokud je nutné spotřebič opravit, kontaktujte 
autorizované servisní středisko společnosti 
IKEA.
Nedodržení výše uvedených pokynů může 
mít za následek ohrožení bezpečnosti a 
kvality spotřebiče.
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Technické údaje
Typ spotřebiče Volně stojící 

sporák
Rozměry Šířka (mm) 900
 Výška (mm) 905-975
 Hloubka (mm) 600
Počet funkcí trouby 8
Plocha největšího plechu na pečení (cm2) 1590
Horní topný článek (W) 1400
Dolní topný článek (W) 1560
Topný článek grilu (W) 2000
Topný článek ventilátoru (W) 2755
Chladicí ventilátor (W) 20
Žárovka trouby (W) 15
Příkon ventilátoru trouby (W) 20
Celkový příkon (W) 2820
Informační list výrobku v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
65/2014
Název nebo obchodní značka dodavatele IKEA
Označení modelu GRILJERA 

60316803, 
GRILJERA 
80316802

Index energetické účinnosti 104
Třída energetické účinnosti (nejnižší spotřeba) A
Spotřeba energie
Konvenční funkce
(při standardním zatížení a horním i dolním ohřevu) (kWh/cyklus)

1,30

Spotřeba energie
Funkce „Horký vzduch“
(při standardním zatížení a ohřevu za použití ventilátoru) (kWh/cyklus)

0,95

Počet komor trouby 1
Doplňkové informace o spotřebiči v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014
Hmotnost spotřebiče (kg) 74
Zdroj tepla – trouba Elektrický 

proud
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Využitelný objem (l)
Měřeno po vyjmutí všech bočních mřížek a katalytických desek

86

Zdroj tepla – varná deska Plyn
Počet plynových hořáků 5
Energetická účinnost 1. hořáku (vlevo vpředu) – 3,0 kW 58,0
Energetická účinnost 2. hořáku (vlevo vzadu) – 1,8 kW 59,0
Energetická účinnost 3. hořáku (uprostřed) – 3,8 kW 52,0
Energetická účinnost 4. hořáku (vpravo vpředu) – 1,0 kW není nutno 

uvádět
Energetická účinnost 5. hořáku (vpravo vzadu) – 1,8 kW 59,0
Energetická účinnost plynové varné desky 57,0

Technické údaje najdete na typovém štítku 
umístěném na vnitřním povrchu zásuvky 
spotřebiče a na energetickém štítku.
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Tento spotřebič patří do třídy 1 (volně stojící 
spotřebiče).
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl 
při dopravě poškozen a že se dvířka trouby 
řádně zavírají. V případě problémů se obraťte 
na prodejce nebo na nejbližší autorizované 
servisní středisko. Aby se spotřebič nepoškodil, 
odstraňte dolní část obalu až těsně před 
instalací.
Tento spotřebič není určen k instalaci do 
kuchyňského ostrůvku.

Příprava skříňky k vestavění spotřebiče
Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s 
troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám 
(min. 90 °C).
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce 
ještě před zasunutím spotřebiče do skříňky a 
pečlivě odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Dno trouby nesmí být po provedené instalaci 
přístupné.
Ke správnému provozu spotřebiče je nutná 
minimální mezera mezi pracovní deskou 
a horním okrajem trouby. Tuto mezeru 
nezakrývejte.

Obecná doporučení
Před použitím
Odstraňte ochranné kartonové obaly, ochrannou 
fólii a nálepky z příslušenství.
Neodstraňujte typový štítek umístěný na vnitřním 
povrchu zásuvky.
Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji asi na 
jednu hodinu na 200 °C, abyste odstranili pach a 
výpary z ochranného tuku a izolačních materiálů.

Během používání
Na dvířka nepokládejte žádné těžké předměty, 
protože by se tím dvířka mohla poškodit.
Nevěšte se na dvířka trouby a nic nezavěšujte 
ani na držadlo.
Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.
Nikdy nelijte vodu do vnitřku horké trouby; mohla 
by se poškodit smaltová vrstva.

Nikdy neposouvejte nádobí po dně trouby, 
mohla by se poškodit smaltová vrstva.
Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných 
spotřebičů používaných v blízkosti nedotýkají 
horkých částí trouby a že se nemohou zachytit ve 
dvířkách trouby.
Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.

Jak nainstalovat nožičky
Spotřebič je opatřen 4 nožičkami, které slouží 
k případnému vyrovnání výšky podle okolních 
skříněk. Chcete-li nožičky nasadit, spotřebič 
nakloňte a 4 nožičky zašroubujte do speciálních 
otvorů se závitem, které se nacházejí v rozích 
spotřebiče (viz Obr. 1).

4x

Obr. 1

Instalace
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Upevnění sporáku ke stěně
VAROVÁNÍ! Sporák je nutno upevnit ke 
stěně.

Příslušenství pro upevnění ke stěně není součástí 
dodávky, protože stěny z různých materiálů 
vyžadují odlišné typy upevňovacího příslušenství. 
Použijte upevňovací systémy vhodné pro 
stěny ve vašem bytě a odpovídající hmotnosti 
spotřebiče. Podrobnější informace vám poskytne 
specializovaný prodejce.
Do stěny vyvrtejte dva otvory asi 720 mm nad 
a 20 mm směrem dovnitř od dolní hrany bočnic 
sporáku (viz Obr. 1, pozice F) tak, aby je samotný 
sporák zakrýval (viz Obr. 2).

~720 mm

20 mm
20 mm

2x

F
F

Obr. 1

Obr. 2

Do otvorů F zašroubujte závitový hák G (viz 
Obr.3)

2x

F

G

Obr. 3
K háku G upevněte řetízek podle Obr. 4, pozice 
C.

2x

G

C
C

Obr. 4
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TABULKA VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK               i KATEGORIE II2H3B/P  

Druh 
používaného 
plynu

Typ hořáku Označení 
vstřikovací 
trysky

Jmenovitý 
tepelný 
výkon 

(kW)

Jmenovitá 
spotřeba

Snížený 
tepelný 
výkon

(kW)

Tlak plynu (mbar)

min. nom. max.

ZEMNÍ PLYN 
(metan) G20

extra výkonný
rychlý
střední
pomocný

135 (K)
117 (Y)
98 (Z)
75 (X)

3,80
3,00
1,80
1,00

362 l/h
286 l/h
171 l/h
95 l/h

1,60
0,80
0,60
0,40

17 20 25

ZKAPALNĚNÝ 
ROPNÝ PLYN
(butan) G30
(propan) G31

extra výkonný
rychlý
střední
pomocný

98 (Ø)
88 (Ø)
68 (Ø)
51 (Ø)

3,80
3,00
1,80
1,00

276 g/h
218 g/h
131 g/h
73 g/h

1,60
0,80
0,6
0,40

25 30 35

Druh pou-
žívaného 
plynu

Konfigurace
5 HOŘÁKŮ

Jmenovitý 
tepelný výkon
(kW)

Jmenovitá cel-
ková spotřeba

Vzduch (m3) nutný ke 
spálení 1 m3 plynu

G20  
20 mbar

1 EV - 1 R -  2 S - 1 POM 11,40 1085 l/h 9,52

G30/G31 
30 mbar

1 EV - 1 R -  2 S - 1 POM 11,40 829 g/h 30,94

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:  220–240 V (stř.), 50/60 Hz
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Připojení přívodu plynu
VAROVÁNÍ! Tento úkon musí provést 
kvalifikovaný technik.

Údaje pro připojení přívodu plynu najdete v 
tabulce vstřikovacích trysek. Rovněž se řiďte 
příslušnou normou platnou ve vaší zemi.
Systém přívodu plynu musí být proveden podle 
platných místních předpisů.
Spotřebič musí být připojen k přívodnímu 
plynovému potrubí nebo k tlakové láhvi s plynem 
pomocí tuhé měděné či ocelové trubky nebo 
pryžové hadice (podle příslušných místních 
předpisů). Maximální délka hadice je 2 metry.
Hadici je nutno připojit přímo ke konektoru na 
trubce vyčnívající ze spotřebiče (viz Obr. 1) poté, 
co jste nejprve odstranili případný prodlužovací 
kabel upevněný k vašemu spotřebiči.

Obr. 1

i DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při použití 
pryžové hadice je nutno tuto hadici 

nainstalovat tak, aby se nedotýkala horkých částí 
na zadní straně spotřebiče nebo jiných horkých 
předmětů v kuchyni. Hadice musí vést prostorem 
bez jakýchkoli překážek tak, aby se dala snadno 
prohlédnout v celé délce (viz Obr. 2).

Obr. 2

Když je spotřebič připojený k přívodu plynu, 
k odhalení případných netěsností použijte 
mýdlovou vodu.
Pryžovou hadici je nutno připojit podle Obrázků 
3, 4 a 5, v souladu s příslušnými místními 
předpisy.
POUZE PRO FRANCII: Nainstalujte kónickou 
tvarovku (B) dodanou spolu se spotřebičem.

Obr. 3
Maximální délka pryžové hadice je 2 metry. 
Musí to být standardní hadice a je nutno ji 
vyměnit nejpozději do data, které je na ní 
vytištěno.

i DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před 
prováděním jakékoli údržby vypněte ventil 

přívodu plynu.
Podrobné údaje ohledně připojení jsou uvedeny 
v tabulce vstřikovacích trysek.
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Seřizování plynu
Seřizování
 - Před prováděním jakéhokoli seřizování 

spotřebič vždy odpojte od přívodu 
elektrického proudu.

 - Po provedení jakéhokoli seřízení musí technik 
vyměnit všechna těsnění.

 - Nastavení sníženého průtoku plynu (pro 
přihřívání jídla) se smí provádět pouze u 
hořáků na spalování zemního plynu, zatímco 
u hořáků spalujících LPG musí být seřizovací 
šroub nastaven až na doraz (po směru 
hodinových ručiček).

 - Provádět „seřízení primárního vzduchu“ je u 
hořáků varné desky zbytečné. 

Kohouty
Všechny plynové kohouty jsou kónického typu 
pouze s jedním směrem průtoku. Nastavení 
polohy „sníženého průtoku“ se provádí takto:
 - Hořák zapalte a ovládací knoflík otočte do 

polohy „Snížený průtok“ (malý plamínek).
 - Sejměte knoflík (A) plynového kohoutu, který 

je na hřídelku pouze nasunutý silou.
 - Pokud jsou kohouty opatřeny pojistným 

zařízením, je seřizovací šroub (V) buď nad 
hřídelkou kohoutu (viz Obr. 4) nebo vedle ní 
(viz Obr. 5).

 - Zkontrolujte, že při prudkém přepnutí z 
polohy „Max.“ do polohy „Snížený průtok“ 
nedojde k zhasnutí plamene.

Obr. 4

Obr. 5

Plynové spotřebiče
Tento spotřebič není připojen k zařízení pro 
odvod spalin. Proto musí být nainstalován a 
připojen v souladu s platnými celostátními i 
místními instalačními předpisy. Zvláštní pozornost 
je nutno věnovat příslušným normám týkajícím se 
větrání místnosti.

Větrání místnosti
Tento spotřebič se smí v souladu s platnými 
předpisy instalovat a používat pouze v dobře 
větraných místnostech s otvory ve stěnách 
nebo se speciálními kanály umožňujícími řádné 
přirozené nebo nucené větrání, čímž se zajistí 
trvalý a dostatečný přívod vzduchu nezbytného 
pro správné spalování a odvod spalin. Zejména, 
pokud je v místnosti pouze tento plynový 
spotřebič, musí být pro zajištění přirozeného 
a přímého odvodu spalin nad spotřebičem 
nainstalován odsavač s rovnou svislou rourou o 
délce rovnající se nejméně dvojnásobku průměru 
a minimální plochou průřezu alespoň 100 cm2.

Min. 180 cm

Min. 100 cmq
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Aby byl zajištěn nezbytný přívod čerstvého 
vzduchu do místnosti, musí být v blízkosti 
úrovně podlahy další podobný otvor o ploše 
průřezu alespoň 100 cm2 vedoucí přímo ven tak, 
aby nebyl na vnitřní nebo vnější straně stěny 
zablokován a aby umožňoval správné spalování 
plynu z hořáků a nepřetržitý odvod spalin, 
přičemž výškový rozdíl vzhledem k otvoru pro 
odvod spalin musí být alespoň 180 cm.
Množství vzduchu nezbytné pro spalování 
je nejméně 2 m3/h na každý kW výkonu 
(viz celkový výkon v kW na typovém štítku 
spotřebiče).
Ve všech ostatních případech, kdy jsou v téže 
místnosti další spotřebiče, nebo není-li přímé 
přirozené větrání možné a je nutné zajistit 
nepřímé přirozené větrání nebo nucené větrání, 
se obraťte na kvalifikovaného odborníka, 
aby provedl montáž spotřebiče a vybudoval 
případný ventilační systém za přísného dodržení 
příslušných předpisů.
K odvodu spalin ze spotřebiče se nesmí používat 
již existující kouřovody, které odvádějí spaliny od 
jiných spotřebičů.

i DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zakrytí skříněk 
musí být provedeno z materiálu odolného 

vůči horku (minimálně 90 °C).
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Elektrické připojení musí být provedeno v 
souladu s platnými normami a zákony.
Před připojením spotřebiče zkontrolujte tyto 
body:
• Jmenovitá hodnota proudu rozvodné 

sítě a zásuvek je vhodná pro maximální 
příkon spotřebiče (viz štítek s údaji 
upevněný na zadní straně sporáku).

• Zásuvka nebo rozvodná síť má účinné 
zemnicí připojení v souladu s platnými 
normami a ustanoveními příslušných 
zákonů. V případě nedodržení této 
podmínky se výrobce/dodavatel zříká 
veškeré odpovědnosti.

• Zásuvka a zástrčka nebo vícepólový 
vypínač musí být po nainstalování 
spotřebiče volně přístupné.

Při připojování k elektrické síti za použití 
zásuvky:
• K napájecímu kabelu připojte 

standardizovanou zástrčku vhodnou 
pro zatížení uvedené na typovém štítku. 
Jednotlivé vodiče připojte podle značení 
uvedeného dále a pamatujte, že zemnicí 
vodič musí být delší než fázové vodiče:

písmeno L  (fáze) = hnědý vodič
písmeno N  (nula) = modrý vodič

symbol  (uzemnění) = zelenožlutý vodič

• Napájecí kabel musí být veden tak, aby 
se žádná jeho část nikdy nezahřála na 
teplotu 75 °C nebo více.

• Při připojování nepoužívejte adaptéry 
ani rozbočovače, protože by mohlo 
dojít k nedokonalému kontaktu a tím k 
nebezpečnému přehřívání. 

Při připojování přímo k rozvodné síti:
• Nainstalujte vícepólový vypínač, který 

odolá zatížení odpovídajícímu příkonu 
spotřebiče, přičemž mezi kontakty musí 
být mezera nejméně 3 mm.

• Pamatujte, že vypínač nesmí odpojit 
zemnicí vodič.

Připojení k elektrické síti
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Likvidace obalového materiálu
 - Obalový materiál je 100% recyklovatelný 

a je označen symbolem recyklace  
( ). Obalový materiál proto nevyhazujte 
s domácím odpadem, ale zlikvidujte 
ho podle platných místních předpisů 
upravujících likvidaci odpadu.

Likvidace spotřebiče
 - Tento spotřebič je označen v souladu 

s evropskou směrnicí 2012/19/EU o 
odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ).

 - Zajištěním správné likvidace tohoto 
výrobku pomůžete zabránit případným 
negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, které by jinak byly 
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

 - Symbol  na spotřebiči nebo 
přiložených dokumentech udává, že tento 
spotřebič nepatří do domácího odpadu, 
ale je nutné ho odvézt do příslušného 
sběrného místa pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení.

Úspora energie
 - Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to 

výslovně uvedeno v tabulce přípravy jídel 
nebo ve vašem receptu.

 - Používejte tmavé glazované nebo 
smaltované formy na pečení, které 
mnohem lépe pohlcují teplo.

 - Troubu vypněte 10–15 minut před koncem 
doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší 
tepelnou úpravu, se bude dál péct i po 
vypnutí trouby.

 - Varná deska spotřebiče je osazena 
hořáky různých průměrů. Používejte hrnce 
a pánve, jejichž dno má průměr stejný 
nebo mírně větší než průměr hořáku.

 - Používejte pouze hrnce a pánve s 
plochým dnem.

Hořák Max. průměr pánve
Extra výkonný 240 mm
Rychlý 220 mm
Střední 180 mm
Pomocný 140 mm

• Během tepelné úpravy nechávejte nádobí 
pokud možno zakryté pokličkou.

• Abyste zkrátili dobu přípravy, vařte 
zeleninu, brambory apod. jen v malém 
množství vody.

• Dalšího snížení spotřeby energie a 
zkrácení doby potřebné k tepelné úpravě 
jídla dosáhnete použitím tlakového hrnce.

Prohlášení o shodě 
 - Tato trouba, která je určena pro kontakt 

s potravinami, je ve shodě s evropským 
nařízením ( ) č. 1935/2004 a byla 
navržena, vyrobena a prodána v 
souladu s bezpečnostními požadavky 
směrnice 2006/95/ES o nízkonapěťových 
zařízeních (která nahrazuje směrnici 
73/23/EHS ve znění pozdějších 
předpisů), s požadavky na ochranu 
stanovenými směrnicí 2004/108/ES a 
s požadavky směrnice 2009/142/ES 
(ex: 90/396/EHS).

Odkazy na místní předpisy
Podle zákona musí všechny plynové 
spotřebiče instalovat a připojovat k přívodu 
plynu pouze autorizovaní technici. Instalace 
musí být provedena v souladu s technickými 
předpisy o připojování plynu a/nebo 
technickými předpisy o kapalných plynech. 
Nesprávná instalace spotřebičů může mít za 
následek trestní stíhání. Je ve vašem vlastním 
zájmu a také v zájmu bezpečnosti zajistit 
dodržování příslušných právních předpisů.

Poznámky ohledně životního prostředí
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ZÁRUKA IKEA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od 
data nákupu spotřebiče v IKEA s vyjímkou 
spotřebičů zn. LAGAN, které mají záruku 
pouze dva (2 roky). Jako doklad o koupi 
se doporučuje originální účtenka. Jestliže 
se v době záruky provádí nějaká oprava, 
tato činnost neprodlužuje záruční dobu na 
spotřebič.

Na jaké spotřebiče se pětiletá (5) IKEA 
záruka nevztahuje?
Na řadu spotřebičů s názvem LAGAN a 
všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1. 
srpna 2007.

Kdo provádí servisní službu?
Autorizovaný poskytovatel servisu IKEA 
zajišťuje servisní službu prostřednictvím své 
vlastní sítě.

Na co se záruka vztahuje?
Záruka se vztahuje na závady spotřebiče, 
které byly způsobené vadnou konstrukcí 
nebo vadným materiálem, a ke kterým 
došlo po zakoupení v IKEA. Tato záruka 
se vztahuje pouze na domácí používání. 
Výjimky jsou uvedené v části “Na co se 
nevztahuje záruka?”. Během záruční doby 
se záruka vztahuje na náklady k odstranění 
závady, např. opravu, díly, práci a cestu 
pracovníka za předpokladu,že je tento 
spotřebič dostupný pro opravu bez 
zvláštních nákladů. Za těchto podmínek 
se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a 
příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se 
stávají majetkem IKEA.

Jak bude IKEA při odstranění závady 
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA 
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního 
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje 
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka 
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo 
jeho autorizovaný servisní partner 

prostřednictvím svých vlastních servisních 
provozů dle vlastního uvážení buď vadný 
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný 
nebo srovnatelný výrobek.

Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně 

nebo nedbalostí, nedodržením návodu 
k použití, nesprávnou instalací nebo 
připojením k nesprávnému napětí, 
poškození způsobené chemickou nebo 
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí 
nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně 
omezené na nadměrné množství 
vápence v přiváděné vodě, poškození 
způsobené abnormálními podmínkami 
okolního prostředí.

• Na spotřební materiál včetně baterií a 
žárovek.

• Na nefunkční a ozdobné části, který 
nemají vliv na normální používání 
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání 
a možných rozdílů v barvě.

• Na náhodné poškození způsobené cizími 
předměty nebo látkami a čištěním nebo 
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů 
nebo zásuvek na čisticí prostředek.

• Na poškození následujících dílů: 
keramického skla, příslušenství, košů na 
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí 
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, 
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S 
výjimkou takových poškození, u kterých 
lze prokázat, že tato poškození byla 
způsobena výrobními vadami.

• Na případy, kdy technik při své návštěvě 
nenalezl žádnou závadu.

• Na opravy, které neprováděli naši k 
tomu určení poskytovatelé služeb a/nebo 
autorizovaní smluvní servisní partneři, 
nebo na opravy, při nichž nebyly použity 
originální náhradní díly.

• Na opravy způsobené instalací, která 
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není správná, nebo neodpovídá 
technickým údajům.

• Na použití spotřebiče mimo domácnost, 
tedy k profesionálnímu použití.

• Na poškození při dopravě. Jestliže 
zákazník dopravuje spotřebič sám 
do svého bytu nebo na jinou adresu, 
neodpovídá společnost IKEA za žádné 
poškození, ke kterému mohlo při 
dopravě dojít. Pokud ale dopravovala 
spotřebič na uvedenou adresu zákazníka 
společnost IKEA, pak je případné 
poškození při dopravě kryto touto 
zárukou IKEA

• Na náklady na provedení první instalace 
spotřebiče IKEA. 
Jestliže ale poskytovatel služeb IKEA 
nebo jeho autorizovaný servisní partner 
opraví nebo vymění spotřebič v rámci 
této záruky, poskytovatel služeb IKEA 
nebo jeho autorizovaný servisní partner 
opravený spotřebič nebo nový spotřebič 
znovu nainstalují, pokud to bude nutné.

Tato omezení se nevztahují na práce 
prováděné bez zjištění závady, které 
provedl náš vyškolený technik s použitím 
našich originálních dílů za účelem 
přizpůsobení spotřebiče technickým 
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.

Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA poskytuje zvláštní zákoná 
práva, která zahrnují nebo přesahují 
všechny místní zákonné požadavky. 
Tyto podmínky však žádným způsobem 
neomezují práva spotřebitele popsaná v 
místní legislativě.

Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v 
jedné zemi EU a převezeny do jiné země 
EU, budou servisní služby prováděny v 
rámci záručních podmínek obvyklých v 
nové zemi. Povinnost provést servisní službu 
v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud je 
spotřebič instalován a je ve shodě s:
- technickými požadavky platnými vzemi, 

ve které byl záruční požadavek vznesen;
- pokyny k instalaci a bezpečnostními 

informacemi v uživatelské příručce.

Vyhrazený POPRODEJNÍ SERVIS pro 
spotřebiče IKEA
Obraťte se prosím na určené autorizované 
servisní centrum v případě:
• požadavku na servis v rámci této záruky;
• dotazu týkajícího se vysvětlení 

instalace spotřebiče IKEA do určeného 
kuchyňského nábytku IKEA;

• dotazu týkajícího se vysvětlení funkce 
spotřebičů IKEA

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší 
pomoc, prosíme čtěte pozorně instalační 
návod a/nebo návod k použití předtím, 
než nás kontaktujete.

Kde nás najdete, když potřebujete 
servisní službu

 

Úplný seznam určených 
autorizovaných servisních center 
a příslušná telefonní čísla v 
jednotlivých zemích najdete na 
poslední straně tohoto manuálu.

 Abychom Vám mohli poskytnout co 
nejrychlejší asistenci, doporučujeme 
využít telefonický kontakt uvedený 
v tomto manuálu a vždy nahlásit 
produktový kód IKEA (8místný 
kód) a 12místné servisní číslo, 
které najdete na typovém štítku 
spotřebiče.

 USCHOVEJTE SI DOKLAD O 
ZAPLACENÍ ! 
Je to Váš doklad o koupi a je nutný 
k uplatnění záruky. Na dokladu o 
zaplacení je také uveden název a 
produktový kód IKEA (8místný kód) 
každého zakoupeného spotřebiče.
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Potřebujete další informace?
Pro odpověď na Vaše další otázky, které 
nesouvisí se záručním servisem prosíme 
kontaktujte IKEA kontaktní centrum.
Předtím, než nás kontaktujete, 
doporučujeme pozorně přečíst 
dokumentaci doručenou společně s 
výrobkem.
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BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif
Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: 02 4003536 
Тарифа: Локална тарифа
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA
Telefonní číslo: 225376400
Sazba:  Místní sazba
Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK
Telefonnummer: 70150909
Takst: Lokal takst
Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 21.00
 Lørdag 9.00 - 18.00
 (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND
Telefon-Nummer: 06929993602
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση: Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA
Teléfono: 913754126
Tarifa: Tarifa local
Horario:  Lunes - Viernes 8.00 - 20.00
 (España Continental)
FRANCE
Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif: Prix d’un appel local
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA
Broj telefona: 0800 3636
Tarifa: Lokalna tarifa
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND
Símanúmer: 5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga  9.00 - 17.00

ITALIA
Telefono: 0238591334
Tariffa: Tariffa locale
Orari d’apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIŲ
Telefono numeris: (0) 520 511 35
Skambučio kaina: Vietos mokestis
Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki  
 penktadienio 8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG
Telefon szám: (06-1)-3285308
Tarifa: Helyi tarifa
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NEDERLAND
Telefoon: 09002354532 en/of 0900 BEL IKEA
Tarief: 15 cent/min., starttarief 4.54 cent  
 en gebruikelijke belkosten
Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Zaterdag 9.00 - 20.00
 Zondag gesloten

NORGE
Telefon nummer: 23500112
Takst: Lokal takst  
Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00
ÖSTERREICH
Telefon-Nummer: 013602771461
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
POLSKA
Numer telefonu: 225844203
Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00
PORTUGAL
Telefone: 213164011
Tarifa: Tarifa local
Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00
REPUBLIC OF IRELAND
Phone number: 016590276
Rate: Local rate
Opening hours: Monday - Friday 8.00 - 20.00
ROMÂNIA
Număr de telefon: 021 2044888
Tarif: Tarif local
Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00
РОССИЯ
Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
Время работы: Понедельник - Пятница  9.00 - 21.00 
 (Московское время)
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA
Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d’apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00
SLOVENSKO
Telefónne číslo: (02) 50102658
Cena za hovor: Cena za miestny hovor
Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA
http://www.ikea.com
SUOMI
Puhelinnumero: 0981710374
Hinta: Yksikköhinta
Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00
SVERIGE
Telefon nummer: 0775-700 500
Taxa: Lokal samtal
Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
UNITED KINGDOM
Phone number: 02076601517
Rate: Local rate
Opening hours: Monday - Friday 9.00 - 21.00
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