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Likvidace obalového materiálu

 ● Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo 
urěené obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným 
způsobem.

 ● Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny:  
PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen

 ● Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrny nebo do kontejneru se starým 
papírem.

Likvidace vysloužilého spotřebiče

 ● Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte 
jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska 
recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním 
odpadem, ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti 
místa, kde lze spotřebič recyklovat.

 ● Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů 
a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třřídění odpadů, sběr 
odpadů, sběrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

Blahopřejeme Vám k zakoupení nové multifunkční trouby

 ● Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevili svoji důvěru. 
Jsme přesvědčeni, Že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší 
domácnosti nepostradatelným.

 ● Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme 
prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat 
váš nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti 
a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a 
„Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.

 ● Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.
***

 ● Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě 
potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo 
příslušenství tohoto výrobku.

Obal výrobku

 ● Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení 
finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.

 ● Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost 
bezpečného přepravení do servisního střediska.

Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se 
bezpečnosti elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před 
elektromagnetickou interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“. 

Likvidace
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Popis spotřebiče

Ovládací panel

1 Ovládací panel  
2 Grilovací prvek  
3 Držáky pekáčů  
4 Držák mřížky   
5 Pekáč   
6 Závěs    
7 Vnitřní sklo   
8 Vývod chlazení vzduchem
9 Montážní jednotka
10 Žárovka
11 Panel zadní stěny
12 Ventilátor
13 Těsnění trouby
14 Dveře

1 Ovladač funkcí  3 Ovladač teploty
2 Displej   4 Dotyková tlačítka

Zapnutí/vypnutí trouby

Přístup do funkce osobního asistenta 
vaření (PCA)

Přístup k načasování a nastavení pro-
gramů.

Změna teploty trouby

Tlačítko pro potvrzení. Zapnutí/vypnutí 
vnitřního osvětlení. Otevření panelu. 

Spuštění a zastavení provozu trouby.
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Zapnutí a nastavení času

Při prvním zapnutí spotřebiče do sítě se objeví 
logo, za nímž následuje blikající 12:00 na 
obrazovce.
Je třeba nastavit čas, abyste mohli troubu 
použít. 
Abyste tak učinili, nastavte hodiny levým ovla-
dačem a minuty pravým. 
Potvrďte nastavení stisknutím  nebo vyčkej-
te několik vteřin.
Potvrďte zobrazený čas (standard / retro / 
skrytí hodin) stisknutím tlačítka  nebo vy-
čkejte  několik vteřin. 
Ozve se zvukový signál pro potvrzení, že čas 
byl nastaven na obrazovce. 
Změna času: Trouba je v pohotovostním reži-
mu (úvodní obrazovka), stiskněte tlačítko 
až čas začne blikat. Pro změnu času postupuj-
te dle předchozích kroků.

!   Upozornění 
Citlivost dotykových tlačítek se nepřetržitě při-
způsobuje podmínkám prostředí. Ujistěte se, 
že povrch ovládacího panelu je čistý a nejsou 
na něm žádné předměty, než troubu zapnete. 
Pokud displej nereaguje správně, když se 
dotknete tlačítek, odpojte troubu na několik 
vteřin a poté ji znovu zapojte. To způsobí, že 
se senzory automaticky přizpůsobí tak, aby 
znovu reagovaly na dotyk špičkou prstu. 

Tvrdost vody
Po nastavení hodin musíte nastavit tvrdost 
vody. 
Volba tvrdosti vody se objeví na displeji. 
Chcete-li změnit volbu, otáčejte pravým 
ovladačem. 
Pro potvrzení volby stiskněte .
Pokud chcete změnit tvrdost vody po prvním 
nastavení, otočte levým ovladačem do polohy 
odpovídající parní funkci . 
Otočte pravým ovladačem, až se na pravé 
straně displeje zobrazí symbol  tvrdosti 
vody. 

Potvrďte volbu . 
Otočte pravým ovladačem pro volbu požado-
vané tvrdosti vody. 
Potvrďte stisknutím .

Typ

Tvrdost vody

Ca + Mg 
(ppm)

Anglické 
stupně 
[°eH]

Francouz-
ské stupně 
[°dF]

Německé 
stupně 
[°dH]

Měkká 0 až 150 0 až 11 0 až 15 0 až 8

Střední 151 až 350 12 až 25 16 až 35 9 až 20

Tvrdá 351 až 500 26 až 35 36 až 50 21 až 28

!  UPOZORNĚNÍ! 
V případě výpadku proudu bude nastavení 
tvrdosti vody vymazáno. Po obnovení dodávky 
proudu resetujte a znovu naprogramujte.
 
SHOWROOM – PŘEDVÁDĚCÍ REŽIM
Když je DEMO režim aktivován, můžete 
ovládat troubu bez zahřívání. Aktivace tohoto 
režimu je doporučena, pokud má být trouba 
zapojena do sítě v předváděcí místnosti.

Aktivace DEMO režimu
Stiskněte současně tlačítka   a  na 
programovacím režimu, až se na obrazovce 
zobrazí „DEMO režim zapnutý“. 

Potom nastavte na troubě čas.

Slovo „DEMO“ je zobrazeno nepřetržitě na 
panelu a trouba bude pracovat běžným způ-
sobem, ale bez ohřevu. 
Pro deaktivaci DEMO režimu opakujte stejný 
postup.
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Popis ovládacího panelu

Informace, které najdete na obrazovce vaší 
trouby a jak budou zobrazeny, je uvedeno níže. 

STARTOVACÍ OBRAZOVKA / STANDBY (POHOTOVOSTNÍ)
Tato obrazovka se zobrazí, když trouba není v 
provozu, ale je stále v zásuvce.

Pokud je aktivován zámek klávesnice, symbol 
 se zobrazí na levé straně obrazovky. Pokud 

byl naprogramován časovač, na obrazovce 
nebude znázorněn čas, ale bude zobrazeno 
odpočítávání, jak lze vidět na obrázku.

OBRAZOVKA VÝBĚRU

Výběr funkcí.

Při výběru funkcí vaření, automatických recep-
tů nebo časovače bude obrazovka rozdělena 
na dvě části: 

LEVÝ ODDÍL. Tato část obrazovky zobrazí do-
stupná nastavení vaření, automatické recepty 
a programy časovače.

Pro volbu kteréhokoli z těchto programů 
otočte ovladačem, až se objeví požadované 
funkce a potvrďte výběr tlačítkem  (pokud 
žádné tlačítko nestisknete, trouba volbu potvr-
dí automaticky po několika vteřinách). 

PRAVÝ ODDÍL. Tato část obrazovky ukazuje 
hodnoty, které lze nastavit podle zvoleného 
režimu: teplota, hmotnost, délka trvání, čas 
dokončení... 

Vyberte hodnotu, otočte pravým ovladačem, 
až dosáhnete požadované hodnoty a potvrďte 
výběr tlačítkem  (pokud nestisknete žádné 
tlačítko, trouba volbu potvrdí automaticky po 
několika vteřinách).
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OBRAZOVKA INFORMACÍ O VAŘENÍ

Během vaření se informace o stavu zobrazí 
na obrazovce kolem dvou centrálních kruhů: 
Okruh vnitřní teploty. V červeném. Představuje 
zvolenou teplotu na stupnici. 

Vnější okruh času. 

 ● Když se zobrazuje, jak dlouho má být 
pokrm připravován, kruh je červený. Každé 
dvě minuty se objeví bílá tečka. 

 ● Při zobrazování, kolik času zbývá na 
dokončení pokrmu, (odpočítávání), kruh je 
modrý. Bílá tečka zmizí každé 2 minuty. 

Uvnitř těchto kruhů jsou zobrazeny následující 
informace: 

1. Zvolená teplota. Symbol ° C bude blikat, 
dokud není dosaženo zvolené teploty a kdykoli 
trouba přenáší teplo do pokrmu.

2.Doba vaření. 
 ● Pokud časovač nebyl naprogramován, 
bude zobrazen uplynulý čas vaření a kolem 
času se objeví červený kruh. 

 ● Pokud byl časovač nastaven, bude zobra-
zen čas do konce vaření (odpočítávání) a 
kruh bude modrý. 

 ● Pokud byla trouba naprogramována, ale je 
nastaven odložený start (vaření ještě ne-
začalo), bude zobrazena naprogramovaná 
celková doba vaření. 

3.Nastavení vaření nebo automatický výběr 
recept. 

Vně těchto okruhů jsou uvedeny tyto informa-
ce o dodatečném nastavení:

Pravá strana obrazovky. Pokud nastavení času 
bylo naprogramováno, informace týkající se 
tohoto jsou uvedeny na pravé straně obrazov-
ky. 

4.  Časovač. Odpočítávání se zvukovým 
signálem, který označuje, že doba vaření 
skončila. 

5.  Čas dokončení. 

6.  Potravinová sonda. Zobrazí se na 
displeji, když je pokrm připravován s použitím 
potravinové sondy. Symbol se zobrazí s aktu-
ální teplotou masa.

Levá strana obrazovky. Informace o aktivova-
ných bezpečnostních nastaveních.

7.  Zámek klávesnice. Dětský bezpečnostní 
zámek svítí,když je aktivován.
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Funkce trouby

    INFORMACE
Pro popis, jak používat každý ze znaků, na-
hlédněte do průvodce vaření, který je přiložen 
u trouby.

VYPNUTÍ TROUBY

KONVENČNÍ SYMBOL 

KONVENČNÍ S VENTILÁTOREM 

GRIL

GRIL S VENTILÁTOREM

GRIL + SPODNÍ PRVEK 

SYMBOL MAXIGRIL

SPODNÍ PRVEK SYMBOL 

TURBO + SPODNÍ PRVEK 

TURBO 

POMALÉ VAŘENÍ 

SYMBOL EKO

ROZMRAZOVÁNÍ

PÁRA

PARNÍ KOMBINOVANÉ 
FUNKCE

 Nastavení s rychlým předehřátím

PARNÍ FUNKCE

Pokud zvolíte parní funkci , máte možnost výběru z několika speciálních parních funkcí:

100%  PÁRA

PŘÍRUČKA REGENERACE

SOUS VIDE (Vakuum)

TVRDOST VODY

ODSTRAŇOVÁNÍ  VODNÍHO  KAMENE
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VARNÉ FUNKCE S TRADIČNÍM VAŘENÍM

Výběr funkcí

Zapněte troubu stisknutím tlačítka  . Otá-

čejte levým ovladačem, dokud není dosaženo 

požadované funkce.

Otáčejte pravým ovladačem nebo stiskněte 

, doporučená teplota pro zvolenou funkci se 

zobrazí vpravo. Je-li třeba, lze změnit teplotu 

otáčením pravého ovladače.

Potvrďte volbu s tlačítkem . 

Trouba zahájí proces vaření. 

Kdykoliv během procesu vaření můžete:

● Změnit funkce vaření otáčením levého ovladače.

● Změnit teplotu vaření otáčením pravého
ovladače.

● Naprogramovat časovač vaření nebo dobu
trvání / čas ukončení stisknutím tlačítka .

● Upravit naprogramovaný časovač nebo dobu
trvání / dobu ukončení stisknutím tlačítka .

VAŘENÍ S PÁROU 

1. Stisknutím tlačítka  zapněte troubu. 

2. Otáčejte levým ovladačem, až dosáhnete

 funkce páry.

3. 3. Otočte pravým ovladačem pro volbu
požadovaného parního programu.

4. Potvrďte volbu tlačítkem .

5. Otočte pravým ovladačem pro volbu
požadované teploty.

6. Potvrďte volbu tlačítkem .

7. Otočte pravým ovladačem pro volbu
požadované provozní doby (pouze u
některých funkcí).

8. Stiskněte symbol  pro zahájení proce-
su vaření.

! INFORMACE

Tlačítko  může být kdykoli stisknuto a pro-
ces vaření bude zahájen.

Kdykoliv během procesu vaření můžete: 

Změnit čas vaření stisknutím tlačítka . 

Změnit teplotu vaření stisknutím tlačítka .

VAŘENÍ POMOCÍ KOMBINOVANÝCH FUNKCÍ 
S PÁROU

1. Stisknutím tlačítka  zapněte troubu. 

2. Otáčejte levým ovladačem, až dosáhnete

symbol .

3. Otáčením pravého ovladače vyberte
požadovanou funkci.

4. Potvrďte volbu tlačítkem .

5. Otáčením pravého ovladače zvolte poža-
dovanou provozní teplotu.

6. Stiskněte  nebo  pro zahájení proce-
su vaření.

  INFORMACE 
Tlačítko  můžete kdykoli stisknout a proces 
vaření bude zahájen.
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AUTOMATICKÉ RYCHLÉ PŘEDEHŘÍVÁNÍ 

Zobrazené funkce zahrnují rychlé předehřívání. 

Během rychlého předehřívání svítí symbol .

Doporučujeme počkat, až tento symbol zmizí, 
než pokrm vložíte do trouby. 
Tato možnost je vždy aktivována. 
Chcete-li deaktivovat rychlé předehřívání, 

stiskněte tlačítko  na několik vteřin.

Vaření s osobním asistentem vaření (PCA)

AUTOMATICKÉ RECEPTY PRO VAŘENÍ V TROUBĚ

DRŮBEŽ

KUŘE

KACHNA 

HUSA 

KROCAN

KUŘECÍ PALIČKY

OBRÁTIT

MASO

SELE

HOVĚZÍ

SKOPOVÉ

KOTLETY

OBRÁTIT
OBRÁTIT

RYBY
HEJK

LOSOS

CHLÉB

BÍLÝ CHLÉB

TMAVÝ CHLÉB

CELOZRNNÝ CHLÉB

PIZZA
SLABÁ KŮRKA

SILNÁ KŮRKA

DEZERTY

DEZERTY VE FORMĚ

VELKÝ OVOCNÝ KOLÁČ,  
BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK

MALÝ DORTÍK

MOUČNÍKY NA PEKÁČI
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PÁRA

LOSOS

RYBÍ FILET

BRAMBORY

CHŘEST

BROKOLICE

MRKEV

HRÁŠEK

KVĚTÁK

MLÉČNÁ RÝŽE

KUKUŘICE

Recepty, které vyžadují předehřívání prázdné trouby. 
Obrátit Recepty, které vyžadují otočení pokrmu.
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VAŘENÍ S OSOBNÍM ASISTENTEM VAŘENÍ 

Zapněte troubu stisknutím tlačítka Symbol. 
Poklepejte na tlačítko Symbol.

Volba receptů

Otáčejte levým ovladačem, až se zobrazí typ 
potraviny, kterou chcete vařit. 

Dostupné recepty pro vybraný typ potravin 
se zobrazí na levé straně obrazovky. Pravým 
ovladačem vyberte požadovaný recept a 
tlačítkem  potvrďte. 

Poté se na pravé straně obrazovky zobrazí 
informace o tom, že troubu musíte naprogra-
movat. 

V závislosti na vybraném receptu trouba vyžá-
dá nastavení: 

HMOTNOSTI POTRAVIN: zvolte pravým ovla-
dačem a potvrďte tlačítkem .

TEPLOTY: Potvrďte navrhovanou teplotu pro 
daný recept nebo zvolte jinou pomocí pravého 
ovladače a potvrďte . 

ÚROVEŇ ZHNĚDNUTÍ: Pro některé recepty, 
můžete zvolit míru zhnědnutí: 

● VYSOKÉ: Hodně dohněda
● STŘEDNÍ: Středně dohněda
● NÍZKÉ: Lehce dohněda

Když byla všechna nastavení vybrána, potvrď-
te tlačítkem . 

Trouba spustí vaření a na obrazovce volby se 
zobrazí tyto údaje:

● Zvolená teplota vaření

● Zbývající doba vaření

● Zvolený recept
Když doba vaření skončí, ozve se zvukový
signál přibližně na 90 vteřin a symbol vaření
bude blikat na obrazovce. Stisknutím libovol-
ného tlačítka zvukový signál vypnete. Trouba
se vypne automaticky.

    INFORMACE 
Během prvních 10 minut vaření budete moci 
změnit hmotnost a úroveň zhnědnutí nebo 
nastavit čas dokončení.  

Po uplynutí této doby budou tyto možnosti 
nastaveny a nelze je změnit.  

Chcete-li změnit toto nastavení, poklepejte na 
tlačítko  a trouba se vrátí na obrazovku s 
výběrem. 

Postupujte podle výše uvedených pokynů.

Kdykoliv během procesu vaření můžete: 

Změnit teplotu vaření tlačítkem . Potvrďte 
tlačítkem .

Časovač nastavte stisknutím tlačítka . 

Stávající časovač změníte stisknutím tlačítka 
. 

Pokyny pro nastavení nebo upravení progra-
mu naleznete v části „ Načasované programy 
vaření“ , uvedené dále v tomto návodu.



13

NASTAVENÍ ČASOVAČE TROUBY

MOŽNOSTI ČASOVAČE
Můžete použít následující možnosti časovače 
na programování vaření: 

 Časovač: Když naprogramovaný čas uply-
ne, ozve se zvukový signál. Vaření NESKONČÍ, 
dokud se ozývá zvuk časovače. Časovač lze 
rovněž nastavit, i když trouba nevaří. 

 INFORMACE 
Časovač můžete nastavit kdykoli bez ohledu 
na to, zda je trouba v procesu vaření. Zbytek 
možností  časovače je k dispozici pouze teh-
dy, když je trouba v provozu.

  Doba vaření: Umožňuje zvolit dobu 
vaření. 
Na konci naprogramovaného času se ozve 
zvukový signál, symbol  bude blikat a 

trouba automaticky zastaví ohřev. Klepněte 
na libovolné tlačítko pro vypnutí zvukového 
signálu a vypnutí trouby.
Čas ukončení vaření: Umožňuje nastavit čas, 
po jehož uplynutí trouba přestane pracovat. 
Když bude dosaženo nastavené doby, symbol 

 bude blikat a trouba automaticky zastaví 
ohřev. Klepněte na libovolné tlačítko pro vy-
pnutí zvukového signálu a vypnutí trouby.
Spuštění opožděného startu vaření (  
Doba trvání +  Čas ukončení): Umožňuje 
naprogramovat spuštění trouby automaticky a 
automaticky troubu vypnout, jakmile na-
programovaný čas uplyne.

PŘEDEHŘÍVÁNÍ, KDYŽ JE TROUBA PRÁZDNÁ

U receptů, které jsou v tabulce označeny 

symbolem , musíte nejprve troubu předehřát, 
než do ní vložíte pokrm. Když vyberete jeden 

z těchto receptů, symbol  se zobrazí na 
obrazovce, jakmile vaření začne. Když trouba 
dosáhne teploty vaření, začne blikat symbol 
Symbol a zvukový signál vás upozorní, že 
můžete nyní pokrm vložit do trouby.
Když otevřete dveře, abyste vložili pokrm, 
zvukový signál se automaticky vypne a zobrazí 
se zbývající čas na obrazovce.

OTÁČENÍ POKRMŮ

U receptů označených v tabulce symbolem 
TURN musí být pokrm obrácen během vaření. 
Trouba vás upozorní zvukovým signálem, kdy 
tak učinit a symbol TURN (obrátit) se objeví na 
obrazovce.
Když otevřete dveře trouby, abyste obrátili 
pokrm, zvukový signál se automaticky vypne.
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 INFORMACE 
Při naprogramování této možnosti nastavte 
postupně Dobu trvání vaření a Čas ukončení.

Máte přístup k možnosti programování kdykoli 
během vaření. Podobně můžete změnit existu-
jící program.

PROGRAMOVÁNÍ MOŽNOSTÍ ČASOVAČE 

Programování během vaření

1. Stiskněte tlačítko Symbol pro přístup k
možnosti časovače menu.

2. 2. Otočte levým ovladačem pro požado-
vanou volbu programu.

3. Otočte pravým ovladačem pro volbu
trvání nebo času dokončení v závislosti
na zvolené možnosti.

 INFORMACE
Trouba nedovolí vybrat čas dokončení před 
momentálním časem. Při programování času 
dokončení se na střední části zobrazí aktuální 
čas, aby pomohl s výběrem.

4. Potvrďte volbu tlačítkem .
5. Nyní se znovu objeví obrazovka vaření.

Budete moci vidět naprogramování časo-
vače na pravé straně středního kruhu.

Plnění nádržky na vodu
OTEVŘENÍ  PŘEDNÍHO PANELU 

● Stiskněte tlačítko  na několik vteřin. 
● Čelní panel se mírně otevře (15 °). Tento pro-

ces je pomalý. 
● Dokončete úplné otevření panelu manuálně.

 UPOZORNĚNÍ 
Panel lze otevřít během provozu trouby.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
Všechny funkce vyžadují naplnění vodní 
nádržky.  Naplňte vodní nádržku čerstvou 
studenou pitnou vodou po značku „MAX“ 
a zaveďte ji do zdířky umístěné za předním 
panelem (maximálně 0, 8L).

 UPOZORNĚNÍ 
Nepoužívejte sterilní nebo destilovanou vodu 
při vaření v parní troubě. Minerály ve vodě jsou 
nezbytné pro proces vaření.
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 UPOZORNĚNÍ
Při doplňování vodní nádržky  horní část zcela 
netěsní. Přeplnění nádržky může potenciálně 
způsobit únik vody z nádržky při jejím pohybu.

DOPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
Obsah vodní nádržky v zásadě postačí pro 
jeden cyklus vaření 50 – 60 minut. Jestliže 
však je třeba vodní nádržku doplnit, zobrazí se 
zpráva ohledně doplnění. 

Naplňte vodní nádržku pouze do maximální 
výše 0,5 L, aby se zajistilo, že voda nebude 
přetékat, když je přečerpávána zpět do nádr-
že. RIZIKO PŘETEČENÍ. 

VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU 
Když je spotřebič vypnutý, zbytková voda je 
přečerpána zpět do vodní nádrže.

! VAROVÁNÍ
Voda v nádrži může být horká. Nebezpečí 
popálení!

V závislosti na nastavené teplotě a délce parní 

funkce  může toto trvat až 1 hodinu. Vždy vy-

čkejte, až se objeví na displeji symbol  než 

vyndáte vodní nádržku a pokusíte se spustit 

druhou parní funkci nebo vypnout parní trou-

bu. Pokud přerušíte provoz před dokončením, 

čerpání se resetuje, což může způsobit, že 

vnitřní vodní čerpadlo poběží nasucho a bude 

se ozývat hlasité vibrování při jeho provozu. 

Časem to může způsobit poškození čerpadla.

Poté, co je voda odčerpána zpět do nádrže, 
displej ukáže symbol , který vyžaduje tyto 
akce: 

● Vyndejte a vyprázdněte nádržku na vodu.
● Vysušte nádržku a dejte ji zpět na své mís-

to. Vyčistěte a vysušte varný prostor.
● Nechte otevřené dveře trouby, aby varný

prostor mohl zchladnout a doschnout.

 INFORMACE 
Po každém varném cyklu je třeba vodní 
nádržku vyjmout a vyprázdnit. Zabraňuje to 
tvorbě bakterií a vápenitých usazenin uvnitř 
spotřebiče.

Pokud nebyla vodní nádrž odstraněna z trouby 

a začne nový cyklus vaření, trouba zobrazuje 

symbol .
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OBECNÉ FUNKCE TROUBY
Pozastavení varného cyklu  
Můžete kdykoli pozastavit proces vaření stisk-
nutím tlačítka Symbol nebo otevřením dveří. 
Trouba zahrnuje funkci snížení páry, která je 
aktivována, když je stisknuto tlačítko Sym-
bol, aby se pára uvolňovala postupně zevnitř, 
takže vychází méně páry z trouby, pokud jsou 
otevřené dveře trouby.

! VAROVÁNÍ
Při otevírání dveří během nebo po dokončení 
cyklu vaření buďte opatrní, aby nedošlo k po-
pálení v důsledku tepla nebo párou. Ustupte 
krok zpět nebo na stranu, abyste  zabránili 
popáleninám. Držte ruce na dvířkách trouby, 
dokud se úplně neotevřou, abyste se vyhnuli 
opaření.

V tomto bodě: 
● Produkování páry je pozastaveno.
● Vnitřní stěny a vodní nádržka jsou stále

velmi horké. Nebezpečí popálení!
● Časovač se zastaví a displej zobrazuje

zbývající provozní dobu (pokud byla nas-
tavena).

Pokud si přejete, v tomto okamžiku můžete: 

1. Otočit nebo promíchat pokrm, aby se zajis-
tilo, že bude rovnoměrně vařené.

2. Změnit parametry vaření.
Chcete-li znovu spustit proces (restartovat),

zavřete dveře a stiskněte tlačítko .

KONEC CYKLU VAŘENÍ 
Na konci stanovené doby trvání nebo při 
stisknutí tlačítka  pro ukončení cyklu vaření 
uslyšíte tři pípnutí a na displeji se zobrazí END 
(KONEC), trouba spustí funkci snížení páry.  
Tato funkce postupně uvolňuje páru z vnitřku 
trouby, takže uniká méně páry při otevření 
dveří spotřebiče.

! VAROVÁNÍ
Při otevírání dveří během nebo po dokončení 
cyklu vaření buďte opatrní, aby Vás neopařila 
vycházející pára.  Ustupte krok zpět nebo na 
stranu, abyste  zabránili popáleninám. Držte 
ruce na dvířkách trouby, dokud se úplně neo-
tevřou, abyste se vyhnuli opaření.

Chladicí ventilátor může být v provozu ještě po 
určitou dobu, i když byl spotřebič vypnut. Toto 
je normální funkce, která je určena ke snížení 
teploty uvnitř trouby.

Když displej zobrazuje symbol , znamená 
to, že voda byla přečerpána a vodní nádržka 
může být vyjmuta. 

Odstraňte vodní nádržku a důkladně ji vysuš-
te. 

Nechte varný prostor na chvíli vychladnout a 
pak ho vyčistěte a vysušte utěrkou. 

Dveře by měly být po nějakou dobu ponechá-
ny otevřené, aby spotřebič mohl doschnout.

PARNÍ TOK 

Je běžné, že z přední části trouby občas 
vychází pára. 
Obzvláště je to patrné v zimním období nebo 
v prostředí s vysokou vlhkostí.



17

ZBYTKOVÁ VODA V TROUBĚ 

Abyste omezili zbytkovou vodu v troubě, 
doporučujeme vložit pekáč do spodní úrovně 
trouby. Kondenzace, která se uvolní z pokr-
mů, začne odkapávat na pekáč. Zbytek vody 
můžete snadno vysušit hadříkem. 

Dbejte, aby odkapávací pekáč pod dveřmi byl 
po každém použití suchý. Přibývající množství 
tekutiny v tomto pekáči může snadno přetéci 
a poškodit okolní skříňky. Je přístupný přes 
otevřené dveře.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ 
Tato funkce může být vybrána kdykoli při 
používání trouby.
Když je trouba vypnutá. Dětská pojistka ne-
dovolí troubu zapnout, když stisknete tlačítko 

 . 
Když je trouba v provozu. Pokud je aktivo-
vána funkce a trouba je v provozu nebo je 
nastavena na zpoždění, klávesnice nereaguje 

a nebude možné použít ani ovladače nebo 
změnit nastavení vaření. K aktivaci této funkce 
stiskněte současně a podržte tlačítka  a 

, dokud neuslyšíte pípnutí a symbol  se 
objeví na obrazovce. Nyní je ovládací panel 
zamčen. Pro deaktivaci této funkce stiskněte 
opět tlačítka  a , až se ozve pípnutí a 
symbol  zmizí.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
PROCES ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
1. Otočte levým ovladačem pro vstup do 

parního menu .
2. Otočte pravým ovladačem, až se na pra-

vé straně displeje objeví symbol .
3. Stiskněte tlačítko  ke spuštění funkce 

odstraňování vodního kamene. 
4. Až se na displeji objeví 0, 5, vyjměte 

vodní nádržku.
5. Nalijte 0.5 litru odpovídajícího roztoku na 

odstranění vodního kamene a vraťte ji 
zpět.

6. Stiskněte . Cyklus odvápnění je zahá-
jen a trvá asi 30 minut.

7. Proces odstraňování vodního kamene je 
tichý a během tohoto procesu se na dis-
pleji zobrazuje procento tohoto procesu a 

symbol . 

8. Když se na displeji zobrazuje  a trou-
ba pípá, vyjměte a vyprázdněte nádržku. 

9. Naplňte vodní nádržku 0, 5 L pitné vody a 
dejte nádržku zpět. 

10. Zavřete panel. První oplachovací cyklus 
začíná. 

11. Když displej znovu zobrazuje  a 
trouba zase pípá, vyjměte a vyprázdněte 
nádržku. 

12. Naplňte vodní nádržku 0.5 L studené 
vody a dejte nádržku zpět.

13. Zavřete panel. Druhý oplachovací cyklus 
začíná. 

14. Když oplachovací cyklus skončí, na 

displeji se zobrazí symbol  a ozývá 
se pípání, dokud není nádržka na vodu 
odstraněna. 

15. Vyjměte, vyprázdněte  a vysušte nádržku.



Jméno technika (hůlkově): Datum zapojení a přezkoušení:

Kontaktní údaje technika:
Adresa:

Telefon:

Razítko a podpis technika:

Vyplní oprávněná osoba při zapojení spotřebiče

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz

POTRAVINOVÁ SONDA

!  VAROVÁNÍ 
Zakryjte zásuvku uvnitř trouby, pokud nebu-
dete sondu používat. Pokud tak neučiníte, 
mohlo by dojít k poškození trouby. 

Potravinová sonda měří vnitřní teplotu připra-
vovaného pokrmu a končí aktivovanou funkci, 
když je dosaženozvolené teploty.

• Naprogramujte požadované funkce vaření 
jak je popsáno výše. 

• Na konci popsaných kroků se zobrazí na 
displeji symbol potravinové sondy Symbol.

• Otočte pravým ovladačem a zvolte poža-
dovanou teplotu. 

• Stiskněte Symbol nebo Symbol  pro potvr-
zení a spusťte funkcí vaření.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

DISPLEJ POPIS

Odstranění vodního kamene

SOFT Měkká voda

MED Střední voda

HARD Tvrdá voda

Spotřebič musí být odvápněn.

Blikání – proces odvápnění započal.

0,5 L Nalijte 0,5 L prostředku na odstranění vodního kamene/pitné vody do nádržky na vodu.

0,8 L Nalijte 0,8 L studené vody do nádržky na propláchnutí.

Nádržka na vodu

Upozornění, že nádržka na vodu chybí.

Nádržka je prázdná, doplňte 0,5 L vody.

Nádržka na vodu musí být vyjmuta, vyprázdněna a znovu zasunuta.

Další zprávy

DEMO mode Předváděcí režim

End Konec funkce



Záruční podmínky
● Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít

po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude
spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.

● Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku
na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.

● Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením
výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data prodeje vyznačeného
prodejcem na záručním listě.

●  Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného
záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.

● Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do
dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu.
Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního
technika uživatel výrobku.

● Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti
a podle přiloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada
materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro
domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).

● Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické
síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými pro-
vozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené do-
pravou a manipulací, neodvratnou událostí (Živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, nebo
je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje
na spotřební materiál, jako jsou Žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, nevhodné
skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu do spotřebiče
apod.

● Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku
a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední straně
záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny a podpisem.
Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně vyplněný nebo
přepisovaný záruční list je neplatný.

Upozornění pro uživatele:

● Uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní
instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci
nespadá do záruční opravy.

● Při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními
vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.

●  Záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty
záručního listu jdou na vrub kupujícího.

● Ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim
pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií
opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel: 239 050 800
www.teka.cz,  info@teka.cz



www.teka.cz




