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Vážení zákazníci,

Prodejce: Instalatér:

   Nainstalováno dne:

Technické změny v důsledku vývoje vyhrazeny!

Číslo přístroje:

Originál

gratulujeme k zakoupení nového SelfCooking Center®. Se SelfCooking Center® dosáhnete díky okamžitě srozu-
mitelnému vizuálnímu konceptu obsluhy vynikajících úspěchů prakticky bez učení a nákladných školení, „obratem 
ruky“. 
SelfCooking Control® stačí prostým stiskem tlačítka zvolit příslušnou vařenou potravinu a požadovaný výsledek 
vaření – a je hotovo! Běžná zadání, jako jsou teplota, čas a vlhkost, složité programování, jakož i neustálá kontrola 
jednoduše nejsou nutné. 
SelfCooking Center® vám samozřejmě poskytne také rozmanité možnosti dokonalého konvektomatu. 
Pomocí módu programování můžete obratem ruky vytvářet vlastní varné programy.
Poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data první instalace. Předpokladem je, že provedete správnou  
a úplnou registraci záruky. Záruka se nevztahuje na poškození skla, žárovek a těsnicího materiálu, ani na  
poškození způsobená nesprávnou instalací, použitím, údržbou, opravami a odvápněním.

Nyní už zbývá vám jen popřát mnoho zábavy s novým SelfCooking Center®.

Váš
RATIONAL AG

Náš technický zákaznický servis můžete kontaktovat 7 dní v týdnu na následujících telefonních číslech: 
+49 8191 327888

Se všemi technickými dotazy týkajícími se používání přístroje volejte na linku RATIONAL Chef✆Line:
+49 8191 327561
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Vysvětlení piktogramů

 Nebezpečí!
Bezprostředně nebezpečná situace, 
jež mùže mít za následek nejtìžší 
zranìní nebo smrt. 

Leptavé látky

 
Pozor: Nedodržení upozornění mùže 
mít za následek materiální škody.

 Výstraha!
Možná nebezpečná situace, jež 
může mít za následek těžká zranění 
nebo smrt. 

 
Nebezpečí požáru!

 
Tipy a triky pro každodenní použití.

 Pozor!
Možná nebezpečná situace, jež 
může mít za následek lehká zra-
nění.  

Nebezpečí popálení!

První uvedení do provozu

Závěsné žebříky, resp. stojanový 
vozík ponechte v přístroji, zavřete 
dvířka.

Stiskněte tlačítko Start, spustí se 
vlastní test, zobrazuje se zbývající 
doba.

 Nebezpečí požáru!
Odstraňte obalový materiál,  
startovací sadu, rošty a nádoby.

Dvířka varného prostoru se v průběhu vlastního testu nesmějí otevírat. Otevření dvířek varného prostoru vede k 
přerušení vlastního testu. Zařízení vás další den znovu vyzve k opětovnému spuštění vlastního testu. 

Při prvním uvedení vašeho nového, inteligentního zařízení SelfCooking Center® do provozu budete jednorázově 
vyzváni ke spuštění automatického vlastního testu. Tento vlastní test trvá přibližně 15 minut a slouží k přizpůso-
bení zařízení SelfCooking Center® specifickým okolním podmínkám.
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Bezpečnostní upozornění

 Výstraha!
Chybná instalace, servis, údržba nebo èištìní, jakož i zmìny na pøístroji mohou vést k poškození, úrazùm 
nebo smrti. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte návod k obsluze. 
Tento pøístroj se smí používat jen k vaøení jídel v prùmyslových kuchyních. Jakékoliv jiné použití odporuje 
urèení pøístroje a je nebezpeèné.
Vařit se nesmí potraviny obsahující snadno vznětlivé látky (např. potraviny s alkoholem). Látky s nízkým 
bodem vzplanutí se mohou samy vznítit – nebezpečí požáru!
Čisticí a odvápňovací prostředky, jakož i jejich příslušenství smíte používat jen k účelům popsaným v této 
příručce. Jakékoliv jiné použití odporuje urèení pøístroje a je nebezpeèné.
Při poškození skla nechejte celé sklo ihned vyměnit

 Výstraha!
Jen plynové spotřebiče
-  Pokud je váš přístroj instalován pod odsávacím nástavcem (digestoří), musí být nástavec během provozu 

přístroje zapnutý – odvod kouřových plynů!
-  Pokud bude přístroj připojen na komín, je nutné odtahové potrubí pravidelně čistit dle specifických 

ustanovení dané země – nebezpečí požáru! (V této souvislosti se spojte se svým instalatérem.)
-  Na trubky přístroje sloužící k odvodu kouře nepokládejte žádné předměty – nebezpečí požáru!
-  Oblast pode dnem přístroje nesmí být blokována předměty, ani zastavěna – nebezpečí požáru!
-  Přístroj se smí provozovat jen v bezvětrném prostředí – nebezpečí požáru! 

 Jak se zachovat, když ucítíte plyn:
- Okamžitě uzavřete přívod plynu!
- Nedotýkejte se elektrických spínacích prvků!
- Zajistěte dobré větrání místnosti!
- Vyvarujte se otevřenému ohni a jiskření!
-  Použijte externí telefon a okamžitě informujte příslušného dodavatele plynu (pokud byste ho nezastihli, 

přivolejte příslušný hasičský záchranný sbor).
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Bezpečnostní upozornění

Tuto příručku uchovávejte tak, aby k ní neustále měli přístup všichni uživatelé přístroje!
Tento přístroj nesmějí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo 
nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými znalostmi, leda že by na tento okruh osob dohlížela osoba 
odpovědná za bezpečnost.
Obsluha se smí provádět jen rukama. Poškození následkem použití špičatých, ostrých a jiných předmětů vede ke 
ztrátě záruky.
K eliminaci nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje jsou nezbytně nutná pravidelná školení a bezpečnostní 
instruktáže obslužného personálu.

 Výstraha!
Kontrola před každodenním zapnutím a použitím
-  Opatrně uzamkněte (zajistěte) vodicí plech vzduchu nahoře a dole – nebezpečí poranění otáčejícím se 

kolem ventilátoru!
-  Ujistěte se, zda jsou závěsné stojany nebo stojanový vozík ve varném prostoru aretovány dle předpisů 

– mohlo by dojít k propadnutí nádob s horkými tekutinami nebo jejich vyklouznutí z varného prostoru – 
nebezpečí popálení!

-  Před použitím přístroje k vaření se ujistěte, zda se ve varném prostoru nenacházejí zbytky čisticích tablet. 
Případné zbytky čisticích tablet odstraňte a důkladně je vypláchněte ruční sprchou – nebezpečí poleptání!



- 9 -

 Výstraha!
Bezpečnostní upozornění během používání
-  Jsou-li nádoby naplněny tekutinou nebo potravinou, jež během vaření nabývá kapalné podoby, nesmějí 

se používat zásuvky na vyšší úrovni, než na takové, při níž obsluha do zasouvané nádoby vidí – nebezpečí 
popálení!  
K přístroji je přiložena výstražná nálepka.

-  Dvířka varného prostoru vždy otevírejte pomalu (horké výpary) – nebezpečí popálení!
-  Příslušenství a jiné předměty v horkém varném prostoru vždy uchopujte jen oděvem (pomůckami) s funkcí 

tepelné ochrany – nebezpečí popálení!
-  Vnější teploty přístroje mohou být vyšší než 60 °C, přístroje se dotýkejte jen na ovládacích prvcích – nebez-

pečí popálení!
-  Ruční sprcha a voda z ruční sprchy mohou být horké – nebezpečí popálení!
-  Režim zchlazení – funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu uzamčen (zajištěn) dle před-

pisů – nebezpečí poranění!
-  Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
-  Čištění – agresivní chemické prostředky – nebezpečí poleptání!  

Při čištění je nutné používat vhodný ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, masku k ochraně obličeje. 
Dbejte na bezpečnostní upozornění uvedená v kapitole „Čištění CleanJet®+care“.

-  V blízkosti přístroje neskladujte snadno vznětlivé nebo hořlavé látky – nebezpečí požáru!
-  Jestliže pojízdnými přístroji nebo stojanovými vozíky nepohybujete, je nutné aktivovat zajišťovací brzdy 

koleček. Vozíky se mohou na nerovném podkladu rozjet – nebezpečí poranění!
-  Při mobilním použití stojanových vozíků musíte vždy zavřít zámek (pojistku) nádob. Nádoby s tekutinami 

přikryjte, aby nedošlo k vyšplouchnutí horké tekutiny – nebezpečí popálení!
-  Přepravní vozík musí být při vkládání a vyjímání stojanového vozíku na talíře a stojanového vozíku řádně 

upevněn k přístroji – nebezpečí poranění. 
-  Stojanové vozíky, stojanové vozíky na talíře, přepravní vozíky, jakož i přístroje namontované na kolečkách 

se mohou při přepravě po šikmém povrchu nebo přes práh převrátit – nebezpečí poranění!

Bezpečnostní upozornění

Ručení
Instalace a opravy provedené jinými osobami než autorizovanými odborníky a pomocí neoriginálních  
náhradních dílů, jakož i jakékoli technické změny na stroji, které nebyly schváleny výrobcem, vedou k zániku 
záruky a ručení výrobce za výrobek.
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 Nebezpečí – vysoké napětí!
-  Prohlídky, údržbu a opravy smějí provádět jen vyškolení odborníci.
-  Při čištění (s výjimkou čištění CleanJet®+care), prohlídkách, údržbě a opravách musí být přístroj prostřed-

nictvím opatření na místě instalace odpojen od napájení energií.
-  U přístrojů s kolečky (pojízdných přístrojů) je nutné volnost pohybu přístroje omezit natolik, aby při pohybu 

přístroje nemohlo dojít k poškození přívodu energie, vedení vody a odpadních vod. Jestliže přístrojem pohy-
bujete, musí být zajištěno správné odpojení přívodu energie, vedení vody a odpadních vod. Když přístroj 
umisťujete zpět do původní polohy, je nutné v souladu s předpisy osadit pojistku proti pohybu, přívod ener-
gie, vedení vody a odpadních vod.

-  Aby bylo zajištěno, že se váš přístroj nachází v technicky bezvadném stavu, měl by alespoň jednou ročně 
autorizovaný servisní partner provádět údržbu.

Péče, prohlídky, údržba a opravy

K zachování vysoké kvality ušlechtilé oceli, jakož i z hygienických důvodů a k eliminaci provozních poruch je nutné 
přístroj každý den nebo po výzvě k vyčištění vyčistit. V této souvislosti dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Care-
Control – čištění CleanJet®+care“.

 Výstraha!
  Nebudete-li přístroj čistit, nebo budete-li jej čistit nedostatečně, mohou se tuk nebo zbytky potravin 

usazené ve varném prostoru vznítit – nebezpečí požáru!
-  Abyste zabránili korozi ve varném prostoru, musíte svůj přístroj každý den čistit, i pokud jej používáte výhradně v 

režimu vlhkého horka (blanšírování).
-  Abyste zabránili korozi, potírejte v pravidelných intervalech (cca dvou týdnů) varný prostor rostlinným olejem nebo 

tukem.
- Přístroj nečistěte vysokotlakými čisticími přístroji. 
-  Přístroj neošetřujte kyselinami a nevystavujte jej kyselinovým výparům, došlo by k poškození pasivní vrstvy 

chromniklové oceli a přístroj by se mohl zabarvit. 
-  Používejte jen čisticí prostředky od výrobce přístroje. Čisticí prostředky jiných výrobců mohou vést k poškození a 

v důsledku toho ke ztrátě záruky.
-  Nepoužívejte drhnoucí (abrazivní) nebo škrábavé čisticí prostředky. 
-  Každodenním čištěním těsnění varného prostoru nedrhnoucím mycím prostředkem prodloužíte jejich životnost.
-  Jednou měsíčně vyjměte a vyčistěte filtr přívodního vzduchu (viz kapitolu Domovní technika).

Prohlídky, údržba a opravy
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  Číslo přístroje  
(viditelné jen při otevřených dvířkách)

b  Průtoková pojistka (volitelná) 
(jen plynové spotřebiče) 

c Osvětlení varného prostoru
d Dvířka přístroje s dvojitým sklem
e  Klika dvířek  

Stolní přístroje:  Jednoruční ovládání s funkcí 
ztíženého zabouchnutí

 Volně stojící přístroje: Jednoruční ovládání
f	 Odemknutí (odjištění) k otevření dvojitého skla 

(uvnitř)
g  Integrovaná a samostatně se vyprazdňující dveřní 

odkapávací vanička (uvnitř)
h  Odkapávací vanička přístroje s přímým připojením 

na odtok
i  Nohy přístroje 

(výškově nastavitelné)
j  Typový štítek 

(se všemi důležitými údaji, jako jsou příkon, druh 
plynu, napětí, počet fází a frekvence, jakož i typ a 
číslo přístroje (viz kapitolu „Typ” – identifikace pří-
stroje a softwaru, číslo volitelných doplňků)

k Ovládací panel
l  Kryt elektroinstalačního prostoru
m Centrální nastavovací kolečko
n  Ruční sprcha  

(s automatickým návratem do původní polohy)
o  Pomůcka k zajíždění  

(volně stojící přístroje)
p  Vzduchový filtr   

(přívodní vzduch instalačního prostoru)
q  Zásuvka/klapka na tablety Care Tabs

Funkční části

b

l

k

j
i

p

m

f

c

d

e

n

g

h

b

l

k

j

m

i
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c

f
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f
q



q



 
Překročení maximálního množství náplně může vést k poškození přístroje. 
Dodržujte maximální množství naplnění potravinami uvedená v příručce k použití.
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Pokyny k používání vašeho přístroje

-  Do blízkosti přístroje neumisťujte zdroje tepla (např. grilovací desky, fritézy atd.).
-  Přístroj můžete používat jen v místnostech, v nichž panuje teplota vyšší než 5 °C. Při okolní teplotě pod +5 °C 

musíte varný prostor před uvedením do provozu zahřát na pokojovou teplotu (> +5 °C).
-  Jakmile otevřete dvířka varného prostoru, vytápění a kolo ventilátoru se automaticky vypnou. Aktivuje se integro-

vaná brzda kola ventilátoru. Kolo ventilátoru dobíhá jen krátce. 
-  Je-li váš přístroj zapnutý déle než 20 minut bez toho, abyste zvolili provozní režim nebo funkci  

CleanJet®+care, automaticky se aktivuje úsporný režim a na displeji se zobrazí jen aktuální čas.
-  Jestliže při běžícím provozu neprovedete žádnou další obsluhu, sníží se intenzita indikace (displejů) automaticky 

o dva stupně. Intenzita indikace se poprvé snižuje po 10 minutách. Po dalších 10 minutách se intenzita indikace 
znovu sníží. Jakmile se dotknete displeje nebo otevřete dvířka varného prostoru, máte znovu automaticky k 
dispozici běžnou intenzitu indikace (displejů).

-  Při použití ke grilování a pečení (např. kuřete) byste měli do přístroje vždy zasunout záchytnou nádobu na tuk.
-  Používejte jen originální příslušenství výrobce přístroje odolné proti teplu.
- Příslušenství před použitím vždy vyčistěte.
-  Při delších provozních přestávkách (např. přes noc) nechávejte dvířka přístroje pootevřená.
-  Dvířka varného prostoru mají funkci ztíženého zabouchnutí. Dvířka volně stojícího přístroje jsou uzamčena, jen 

když se klika dvířek nachází ve vertikální poloze.
-  Při delších provozních přestávkách (např. den volna) vypínejte opatřením na místě instalace zásobování přístroje 

vodou, elektřinou a plynem.
-  Po konci životnosti nesmíte přístroj vyhazovat do běžného odpadu, ani do kontejnerů na staré přístroje v komu-

nálních sběrnách. S likvidací přístroje vám rádi pomůžeme.

Max. množství náplně podle velikosti přístroje
 6 x 1/1 GN  30 kg (max. 15 kg na zásuvku) 
 10 x 1/1 GN  45 kg (max. 15 kg na zásuvku) 
 20 x 1/1 GN  90 kg (max. 15 kg na zásuvku) 
 6 x 2/1 GN  60 kg (max. 30 kg na zásuvku) 
 10 x 2/1 GN  90 kg (max. 30 kg na zásuvku) 
 20 x 2/1 GN  180 kg (max. 30 kg na zásuvku)

Pokyny k používání vašeho přístroje
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Stolní přístroje se závěsnými stojany
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
-  K vyjmutí závěsný stojan lehce nadzvedněte za jeho střed 

a vyjměte jej z přední aretace.
-  Naklopte závěsný stojan směrem ke středu varného 

prostoru.
-  Vyzdvihněte závěsný stojan z upevnění tak, že jej zved-

nete směrem nahoru. Nasazení se provádí v opačném 
pořadí.

 

Práce se stojanovými vozíky, stojanovými vozíky na talíře a přepravními vozíky u stolních 
přístrojů (volitelné)
-  Vyjměte závěsný stojan dle popisu.
-  Vložte vjezdovou kolejnici do příslušného upevnění na 

dně přístroje. Dbejte na to, aby upevnění přesně lícovalo 
(4 kolíky).

-  Dbejte na to, že přístroj musí být přesně přizpůsoben 
výšce přepravního vozíku a musí být vyrovnán. 

-  Zajeďte přepravním vozíkem až po doraz na vjezdovou 
kolejnici a zajistěte, aby byl přepravní vozík aretován k 
přístroji dle předpisů.

-  Zasuňte stojanový vozík nebo stojanový vozík na talíře do přístroje až po doraz a zkontrolujte funkčnost aretace v 
přístroji. 

-  K vyjmutí stojanového vozíku nebo stojanového vozíku na talíře odemkněte (uvolněte) aretaci a vytáhněte vozík z 
varného prostoru. Sondu teploty jádra nejprve nastavte do parkovací polohy vjezdové kolejnice. 

-  Dávejte pozor na to, aby stojanový vozík nebo stojanový vozík na talíře byly během přepravy bezpečně aretovány 
(upevněny) na přepravním vozíku. 

Pokyny k používání vašeho přístroje
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Práce se sondou teploty jádra

  
-  Sondu teploty jádra a polohovací pomůcku vždy umisťujte dle před-

pisů do příslušné parkovací polohy – nebezpečí poškození.
-  Sondu teploty jádra nenechávejte viset z varného prostoru – nebez-

pečí poškození!
-  Před vyjmutím vařené potraviny z varného prostoru z ní vytáhněte 

sondu teploty jádra – nebezpečí poškození!

Jehlu sondy teploty jádra zasuňte 
do nejsilnějšího místa pod úhlem 
30–45 stupňů. Jehla musí být pro-
strčena středem vařené potraviny 
(viz příručku k použití).

Hrozí-li možnost, že se sonda tep-
loty jádra z vařené potraviny samo-
volně uvolní, použijte pomůcku 
k polohování. (Např. u potravin s 
měkkou konzistencí nebo malou 
tloušťkou.)

Při použití funkce Finishing® „Talíře 
banket“ umístěte sondu teploty 
jádra do keramické trubice na 
stojanovém vozíku na talíře.

V případě zmrzlých potravin 
použijte dodávaný předvrták. V 
prostoru nejsilnějšího místa vařené 
potraviny vyvrtejte otvor. Za tímto 
účelem položte potravinu na pevný 
podklad.

Před použitím zchlaďte jehlu sondy teploty jádra ruční sprchou. 

 Pozor!
Sonda teploty jádra a pomůcka k polohování sondy mohou být horké – nebezpečí popálení! Používejte 
kuchařské rukavice (chňapky). 

 Pozor!
Chraňte si paže a ruce – 
nebezpečí poranění!
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-  Používáte-li ruční sprchu, vytáhněte hadici alespoň 20 cm z parkovací polohy. 
-  Stisknutím ovládacího tlačítka můžete zvolit 2 stupně dávkování.
-  Ruční sprchu pouštějte do parkovací polohy vždy pomalu.

Práce s ruční sprchou

Ruční sprcha nemá pojistnou polohu. Silné vytažení ruční sprchy přes max. dostupnou délku hadice hadici 
poškodí.
Zajistěte, aby se hadice po použití ruční sprchy zcela navinula.
Ruční sprchu nesmíte používat k chlazení varného prostoru.

 Pozor!
Ruční sprcha a voda z ruční sprchy mohou být horké – nebezpečí popálení!

Přístroje s volitelným doplňkem AeroCat®

-  AeroCat® podléhá přirozenému opotřebení. Doba trvanlivosti činí cca dva roky při průměrném používání po dobu 
8 hodin denně. 

-  Při použití doplňku AeroCat® se doba přípravy prodlužuje o cca 10–20 %.
-  V důsledku změn proudění vzduchu může dojít k nerovnoměrnosti pečení citlivých pokrmů.
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Mód SelfCooking Control® 

Stisknutím tlačítka SelfCooking 
Control® se dostanete do módu 
SelfCooking Control®.
Popis naleznete v kapitole Mód 
SelfCooking Control®.

Mód konvectomatu 

Stisknutím tlačítka vlhkého horka, 
suchého horka nebo kombinace 
vlhkého horka a suchého horka 
se dostanete do módu konvekto-
matu.
Popis naleznete v kapitole Mód 
konvektomatu.

Mód programování 

Stisknutím tlačítka „Prog” se dosta-
nete do módu programování.
Popis naleznete v kapitole Mód 
programování.

Přehled provozního módu

11:34

0:15

160°C
70%

CleanJet+care

Nový Level
Control

Kopírovat Změnit

Vymazat



Předehřev

růžový propečeně65° růžový propečeně70°

RESET-PLYN
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Váš přístroj je vybaven dotykovou obrazovkou („Touch Screen“). Již při lehkém dotyku prstem máte možnost prová-
dět na svém přístroji zadání.

Jakmile stisknete tlačítko, spustí se 
varný proces (např. pečení velkých 
kusů masa).

Nastavení můžete měnit centrálním 
nastavovacím kolečkem.

Zadání se automaticky převezme 
po 4 sekundách, nebo můžete 
stisknout (funkce Push) centrální 
nastavovací kolečko.

Obsluha všeobecně

Stav teploty předehřevu se zobra-
zuje na displeji červeně a modře.

Konec varného procesu je indiko-
ván blikáním tlačítka SelfCooking 
Control® a akustickým signálem.

Je-li ve varném prostoru větší 
teplo, než je vámi nastavená 
teplota, bliká tlačítko zvoleného 
provozního režimu (např. suchého 
horka).
(Chlazení varného prostoru viz 
kapitolu „Zchlazení“).

Všeobecné pokyny

Není-li parní generátor naplněn 
(vodní kohout otevřen), je indiko-
ván nedostatek vody. Po naplnění 
indikace automaticky zhasne.

Stisknutím tlačítka „RESET-PLYN“ 
znovu zahájíte zapalování. Jestliže 
indikace navzdory opakovanému 
stisknutí svítí, informujte laskavě 
zákaznický servis!
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Mód SelfCooking Control®   

 Vypnout / zapnout

 SelfCooking Control®

9 provozní režimy

  Pečení velkých kusů masa

  Pečení malých kusů masa

  Drůbež   

  Ryby

  Přílohy 

  Bramborové pokrmy

 Pokrmy z vajec / dezert

 Pečení

  Finishing®

 Funkční tlačítko  

  Tlačítko módu programování

   Centrální nastavovací tlačítko  
s funkcí „Push“

11:34
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V devíti provozních režimech (pečení velkých kusů 
masa, pečení malých kusů masa, drůbež, ryby, pečivo, 
přílohy, bramborové pokrmy, pokrmy z vajec / dezert, 
Finishing®) módu SelfCooking Control® jsou samo-
statně detekovány (rozpoznány) specifické požadavky 
jednotlivých pokrmů, jakož i velikost vařené potraviny a 
množství náplně. Doba přípravy, teplota, jakož i ideální 
klima ve varném prostoru jsou průběžně upravovány 
na základě vámi požadovaného výsledku. Je indiko-
vána zbývající doba přípravy. 

Příklady a užitečné pokyny pro dětsky snadnou pří-
pravu svých pokrmů naleznete v příručce k použití.

Legenda k volitelným piktogramům

 Zvolení velikosti 

 Teplota v jádře / stupeň přípravy

 Teplota v jádře / stupeň přípravy

 Teplota v jádře / stupeň přípravy

 Teplota v jádře / stupeň přípravy 

 Stupeň přípravy 

 Opečení dozlatova

 Zvolení velikosti

 Tloušťka potraviny 

 Gratinování

 Utvoření kůrky

 Objem kynutí

 Klidné pečení

 Nastavení času

 Nastavení Delta-T

 Funkce nápovědy

 Zpět/přerušení

                Další funkce

Mód SelfCooking Control®



Pečení

Pečení 
s kůrkou

Šetrné 
pečení

Dušení

Předehřev

světle tmavě

Vložit

33°C0:58

propečeně

růžový

růžový

růžový růžový

růžový

propečeně propečeně propečeně

propečeně
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Rádi bychom vám krátce vysvětlili ovládání na pěti příkladech. Mnoho dalších užitečných pokynů pro dětsky snad-
nou přípravu pokrmů naleznete v příručce k použití, nebo můžete jednoduše následovat pokyny na displeji.
Příklad 1: Telecí pečeně

Stiskněte tlačítko „Pečení velkých 
kusů masa“

Zvolte způsob přípravy (např. 
pečení) – hotovo!

Stupeň opečení dozlatova a stav 
přípravy lze individuálně měnit

Stav předehřevu se zobrazuje na 
displeji (červeně/modře).

Po dosažení teploty předehřevu se 
zobrazí „Vložit“

Vložte sondu teploty jádra

Přístroj pracuje s předem zvoleným 
nastavením. Zobrazuje se zbývající 
doba přípravy a teplota v jádře

                    Zadání můžete uložit pod individuálním názvem (viz kapitolu „Programování“). 

                    Jestliže sonda teploty jádra není vložena, nebo je vložena špatně, ozve se bzučák a na displeji se 
zobrazí výzva ke správnému vložení sondy teploty jádra.

                    Různě velké kusy pečeně můžete připravovat současně. Vložte sondu teploty jádra nejprve do nej-
menšího kusu pečeně. Hotový kus vyjměte a vložte sondu teploty jádra do kusu pečeně nejbližší 
velikosti. Stiskněte tlačítko se šipkou a varný proces bude automaticky pokračovat. 

Mód SelfCooking Control®



Předehřev

Pečení

Vložit

0:18

světle tmavě

Pečení

Drobné  
pečivo

Pečivo s 
napařením

Pečení s  
napařením
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Mód SelfCooking Control®

Příklad 2: Muffiny

Stiskněte tlačítko „Pečení“ Zvolte způsob přípravy (např. 
pečení) – hotovo!

Stupeň opečení dozlatova lze indivi-
duálně měnit

Stav předehřevu se zobrazuje na 
displeji (červeně a modře).

Jakmile je dosaženo teploty přede-
hřevu, zobrazí se na displeji „Vložit“

Vložte sondu teploty jádra

Použijte pomůcku k polohování 
sondy teploty jádra 

Přístroj pracuje s předem zvoleným 
nastavením. Zobrazuje se zbývající 
doba přípravy

                   Zadání můžete uložit pod individuálním názvem (viz kapitolu „Programování“). 

                    Jestliže sonda teploty jádra není vložena, nebo je vložena špatně, ozve se bzučák a na displeji se 
zobrazí výzva ke správnému vložení sondy teploty jádra.



Talíře  
banket

Nádoby Utvoření  
kůrky

Talíře  
à la carte

krátce dlouze

suché vlhké

krátce dlouze

Předehřev

krátce dlouze

Vložit

1 2 3 4 5

6 7 8
10:00

9 10

1 2 3 4 5

7 8 
10:00

9 10

6 7 8
9:00

9 10

6
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Mód SelfCooking Control®

Příklad 3: Finishing® – à la carte / LevelControl®

Pomocí funkce LevelControl® můžete pro každou zásuvku svého přístroje zadat a nechat si zobrazit individuální 
dobu. Tímto způsobem máte vždy přesný přehled o tom, kdy bude která zásuvka hotová. Jakmile uplyne doba 
předem nastavená pro příslušnou zásuvku, ozve se bzučák a indikovaná úroveň bliká. Po otevření a zavření dvířek 
varného prostoru je úroveň znovu volná a lze do ní vložit nový pokrm. 

Stiskněte tlačítko „Finishing®“ Zvolte Finishing® „Talíře à la carte“ 
– hotovo!

Klima ve varném prostoru a dobu 
přípravy lze individuálně měnit

Stav předehřevu se zobrazuje na 
displeji (červeně/modře).

Po dosažení teploty předehřevu se 
zobrazí „Vložit“

Zvolte úroveň – na displeji se 
zobrazí doba přípravy 

Zvolte úroveň (např. úroveň 8) Změňte dobu přípravy

             Svá zadání můžete uložit pod individuálním názvem (viz kapitolu „Programování“). 

Když otevřete dvířka varného prostoru, doba přípravy se zastaví. V závislosti na době a energetických ztrátách 
funkce LevelControl® automaticky přidává při všech indikacích určitý čas.

Změna doby přípravy



Talíře  
banket

Nádoby Utvoření  
kůrky

Talíře  
à la carte

krátce dlouze

suché vlhké

krátce dlouze

Předehřev

krátce dlouze

Vložit

krátce dlouze

krátce dlouze

0:08

krátce dlouze
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Mód SelfCooking Control®

Příklad 4: Finishing® – Talíře banket

Stiskněte tlačítko „Finishing®“ Zvolte Finishing® „Talíře banket“ – 
hotovo!

Klima ve varném prostoru a dobu 
přípravy lze individuálně měnit

Stav předehřevu se zobrazuje na 
displeji (červeně/modře).

Po dosažení teploty předehřevu se 
zobrazí „Vložit“

Vložte sondu teploty jádra

Umístěte sondu teploty jádra do 
keramické trubice na stojanovém 
vozíku na talíře 

Přístroj pracuje s předem zvoleným 
nastavením. Zobrazuje se zbývající 
doba přípravy

Po uplynutí doby přípravy se zob-
razí „tlačítko se šipkou“. Stiskněte 
tlačítko se šipkou a proveďte další 
vložení.

          Svá zadání můžete uložit pod individuálním názvem (viz kapitolu „Programování“).



Vaření pára 
rýže

Nudle 
v omáčce

Pečení 
Convenience

Dušení 
rýže

krátce dlouze

Nudle 
v omáčce

Předehřev Vložit

krátce dlouze

0:08
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Příklad 5: Nudle v omáčce

Stiskněte tlačítko „Přílohy“ Zvolte způsob přípravy (např. nudle 
v omáčce) – hotovo!

Dobu přípravy lze individuálně 
měnit

Stav předehřevu se zobrazuje na 
displeji (červeně/modře).

Po dosažení teploty předehřevu se 
zobrazí „Vložit“

Vložte sondu teploty jádra do 
nádoby

Přístroj pracuje s předem zvoleným 
nastavením. Zobrazuje se zbývající 
doba přípravy

                    Svá zadání můžete uložit pod individuálním názvem (viz kapitolu „Programování“). 

                    Jestliže sonda teploty jádra není vložena, nebo je vložena špatně, ozve se bzučák a na displeji se 
zobrazí výzva ke správnému vložení sondy teploty jádra.

Mód SelfCooking Control®   
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V módu konvektomatu máte k dispozici všechny 
funkce konvektomatu.

Stisknutím tlačítka vlhkého horka, suchého horka nebo 
kombinace vlhkého horka a suchého horka se dosta-
nete do módu konvektomatu.

Mód konvektomatu

0:15

160°C
70%
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 Vypnout / zapnout

3  provoznímirežimy:

 „Vlhké horko“

  „Suché horko“ 

  Kombinace 
vlhkého horka a suchého horka 

Okénko (displej) klimatu

  Teplota varného prostoru

  doby přípravy     

  Teplota v jádře

  Napařování 

  Rychlost vzduchu 

  Zchlazení 

  Funkční tlačítko 

  Mód programování

   Centrální nastavovací tlačítko  
s funkcí „Push“

Zobrazení aktuálních údajů o přípravě

 Podržte stisknuté tlačítko teploty (2 sekundy)

Zobrazí se následující hodnoty:
•  aktuální vlhkost ve varném prostoru
• aktuální teplota varného prostoru 
• uplynulá doby přípravy 
• aktuální teplota v jádře

Mód konvektomatu



100°C

0:00

0:00

20°                31°
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Vlhké horko

V provozním režimu „Vlhké horko“ generuje parní generátor čerstvou hygienickou páru. Teplotu varného prostoru 
můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 130 °C.
Způsoby přípravy: vaření pára, dušení, blanšírování, pošírování, bobtnání, vaření ve vakuu, rozmrazování, 
konzervace

Lze integrovat doplňkové funkce, jako např. rychlost vzduchu (s výjimkou CleanJet®+care, odvápnění  
a zchlazení).

Nebo pracujete s 
teplotou jádra

Stiskněte tlačítko „Vlhké horko“ Stiskněte tlačítko teploty a nastavte 
teplotu varného prostoru

Stiskněte tlačítko doby přípravy a 
nastavte dobu přípravy

Stiskněte tlačítko teploty v jádře a 
nastavte teplotu v jádře



0:00

160°C

0:00
70%

160°C

20°                31°
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Suché horko

V provozním režimu „Suché horko“ ohřívají suchý vzduch výkonná topná tělesa. Teplotu varného prostoru můžete 
nastavit v rozsahu od 30 °C do 300 °C. V případě potřeby můžete omezit vlhkosti ve varném prostoru.
Způsoby přípravy: pečení, opékání, grilování, fritování, gratinování, glazování. 

Nebo pracujete s teplotou 
jádra

Stiskněte tlačítko „Suché horko“ Stiskněte tlačítko klimatu a 
nastavte maximální vlhkost ve 
varném prostoru (viz kapitolu „Cli-
maPlus Control®“)

Stiskněte tlačítko teploty a nastavte 
teplotu varného prostoru

Stiskněte tlačítko doby přípravy a 
nastavte dobu přípravy

Stiskněte tlačítko teploty v jádře a 
nastavte teplotu v jádře

Lze integrovat doplňkové funkce, jako např. rychlost vzduchu (s výjimkou CleanJet®+care, odvápnění  
a zchlazení).
Při trvalém provozu se teplota varného prostoru po 60 minutách automaticky sníží z 300 °C na 270 °C.
V provozním režimu „Suché horko“ se přístroj nesmí bez připojení vody používat při vysokých teplotách déle 
než dvě hodiny, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.



0:00

160°C

0:00160°C

20°                31°

70%
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Kombinace vlhkého horka a suchého horka

Vzájemná kombinace způsobů přípravy „Vlhké horko“ a „Suché horko“. Tato kombinace zajišťuje vlhko-horké klima 
ve varném prostoru pro mimořádně intenzivní přípravu. Teplotu varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 
°C do 300 °C. V případě potřeby můžete nastavit klima ve varném prostoru.
Způsoby přípravy: opékání, pečení, Finishing®.

Nebo pracujete s teplotou 
jádra

Současně stiskněte tlačítka „Vlhké 
horko“ a „Suché horko“

Stiskněte tlačítko klimatu a 
nastavte maximální vlhkost ve 
varném prostoru (viz kapitolu „Cli-
maPlus Control®) 

Stiskněte tlačítko teploty a nastavte 
teplotu varného prostoru

Stiskněte tlačítko doby přípravy a 
nastavte dobu přípravy

Stiskněte tlačítko teploty v jádře a 
nastavte teplotu v jádře

Lze integrovat doplňkové funkce, jako např. rychlost vzduchu (s výjimkou CleanJet®+care, odvápnění  
a zchlazení).
Při trvalém provozu se teplota varného prostoru po 60 minutách automaticky sníží z 300 °C na 270 °C.



- 30 -

Funkce ClimaPlus Control® měří a reguluje vlhkost ve varném prostoru s přesností na jednotky procent. V okénku 
(displeji) klimatu můžete pro každou potravinu přesně nastavit specifické ideální klima.

         
V průběhu varného procesu zjistíte stav funkce ClimaPlus Control® následovně:

Svítí šipka nahoru – do varného prostoru se přivádí vlhkost.

Svítí šipka dolů – z varného prostoru se odvádí vlhkost.

ClimaPlus Control®     

Vlhké horko
Funkce ClimaPlus Control® je z 
výroby nastavena na 100% vlhkost.

Suché horko
Pomocí funkce ClimaPlus Control® 
můžete omezit vlhkost pokrmu ve 
varném prostoru. Červené pruhy 
a příslušný počet procent indikují 
maximální přípustný obsah vlhkosti 
ve varném prostoru. Čím více 
červené vidíte na displeji, tím sušší 
je atmosféra ve varném prostoru, 
resp. tím nižší je obsah vlhkosti.

Vlhké horko + suché horko
Můžete nastavit směs vlhkého 
horka a suchého horka. Čím více 
modrých čárek vidíte v okénku (dis-
pleji) klimatu, tím vlhčí je atmosféra 
ve varném prostoru, resp. tím vyšší 
je obsah vlhkosti. 



0:24

0:00

100°C Předehřev

TRVÁNÍ
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Nastavení času

Dobu přípravy můžete nastavit individuálně dle svých potřeb.

Ruční předehřev

Stiskněte tlačítko doby přípravy a 
nastavte dobu přípravy

Stiskněte tlačítko doby přípravy a 
otočte centrálním nastavovacím 
kolečkem doleva, dokud se nezob-
razí „TRVÁNÍ“

Nastavení času Trvalý provoz

Stiskněte tlačítko doby přípravy Otočte centrálním nastavovacím 
kolečkem doleva, dokud se nezob-
razí „Předehřev“

Nastavení hodin reálného času (Nastavení hodin přístroje viz kapitolu „Nastavení“.)

Nastavení času spuštění (Viz kapitolu „Nastavení“.)

Nastavení času spuštění (Viz kapitolu „Nastavení“.)



0:24

0:24
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Napařování

Pomocí výkonné trysky je prudce rozprašována voda, jež se rozděluje ve varném prostoru. Napařováním dosáhnete 
ideálního kynutí a lesklého povrchu pečených pokrmů.
Možnost zvolení při suchém horku nebo kombinaci vlhkého horka a suchého horka.
Doba napařování: Přivádění vlhkosti je omezeno na 2 sekundy. Napařování se znovu na 2 sekundy provede až při 
opětovném stisknutí tlačítka.  
Rozsah teploty: teplota varného prostoru 30 °C až 260 °C.

Pro dosažení ideálního klimatu pro všechny varné procesy můžete nastavit 5 rychlostí vzduchu. 

 Rychlost vzduchu Turbo

  Standardní rychlost vzduchu

 1/2 rychlost vzduchu

 1/4 rychlost vzduchu

  Taktování kola ventilátoru 1/4 
rychlostí vzduchu

Rychlost vzduchu

Stiskněte tlačítko napařování

Stiskněte tlačítko rychlosti vzduchu 
a nastavte rychlost vzduchu



Zavřít dveře Otevřít dveře

124 °C

ZCHLAZENÍ
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Zchlazení

Provozovali jste přístroj s vyšší teplotou varného prostoru a nyní byste chtěli v práci pokračovat s nižší teplotou 
varného prostoru. Varný prostor můžete rychle a šetrně zchladit funkcí zchlazení.

Zvolte provozní režim Stiskněte tlačítko zchlazení a 
zavřete dvířka varného prostoru

Otevřete dvířka varného prostoru

Zobrazí se funkce zchlazení a aktu-
ální teplota varného prostoru

Je možné individuálně nastavovat 
rychlost vzduchu

 Výstraha!
-  Funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu uzamčen (zajištěn) dle předpisů – nebez-

pečí poranění!
- V průběhu funkce zchlazení se kolo ventilátoru při otevření dvířek nevypíná.
-  Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
- V průběhu funkce zchlazení vystupuje z varného prostoru horká pára – nebezpečí popálení!

Funkci zchlazení nelze programovat.



1
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V módu programování můžete obratem ruky vytvářet 

vlastní varné programy.

 Volba programu

 Název programu

 Nový program

 Nový program LevelControl®

 Kopírování programu

 Změna programu

 Vymazání programu

Zobrazení varných programů:

 Varný proces SelfCooking

 Varný program LevelControl®

 Ruční varný program

CleanJet+care

Nový

Level
Control

Kopírovat

Změnit

Vymazat

Pečení

Pečení

 Pečení

Mód programování – ovládací prvky

CleanJet+care

Nový Level
Control

Kopírovat Změnit

Vymazat



Kopírovat Změnit

CleanJet+care K LMNOPEFGHIJ

Telecí pečeně

n opqrsthijklm Vymazat Uložit

Pečení

Pečení 
s kůrkou

Šetrné 
pečení

Dušení

růžový

světle tmavě

Nový Level
Control

Telecí pečeně

světle tmavě

9:24

propečeně
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Programování – mód SelfCooking Control®   

Dle svých individuálních potřeb můžete kopírovat, upravovat a ukládat pod jiným názvem devět provozních režimů 
(pečení velkých kusů masa, pečení malých kusů masa, drůbež, ryby, pečivo, přílohy, bramborové pokrmy, pokrmy 
z vajec / dezert, Finishing®).
Příklad: Přejmenujete „Pečení“ a uložíte varný proces pod novým názvem „Telecí pečeně“ s individuálním nastave-
ním, např. „opečení dozlatova světlé“ a „stav přípravy propečené“.

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte „Nový“, čímž vytvoříte 
nový varný proces

Zadejte název programu (např. 
Telecí pečeně)

Potvrďte stisknutím písmene nebo 
centrálního nastavovacího kolečka

Uložte název programu Stiskněte tlačítko SelfCooking 
Control®

Zvolte provozní režim (pro telecí 
pečeni tlačítko „Pečení velkých 
kusů masa“)

Zvolte způsob přípravy Stupeň opečení dozlatova a stav 
přípravy lze individuálně měnit

Uložte zadání



Kopírovat Změnit

CleanJet+care K LMNOPEFGHIJ

Nový Level
Control

Telecí pečeně

n opqrsthijklm Vymazat Uložit

100°C

0:00

20°                31° 20°                31°

20°                31°

9:24
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Programování – mód konvektomatu

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte „Nový“, čímž vytvoříte 
varný program

Zadejte název programu (např. 
Telecí pečeně)

Potvrďte stisknutím písmene nebo 
centrálního nastavovacího kolečka

Uložte název programu Zvolte provozní režim

Nastavte parametry přípravy (např. 
teplotu varného prostoru, přede-
hřev, dobu přípravy nebo teplotu v 
jádře atd.) 

Zvolte provozní režim pro další krok 
programu

Nastavte parametry přípravy (např. 
teplotu varného prostoru, teplotu v 
jádře atd.) 

Uložte nastavení nebo přidejte další 
krok programu

Ukončete programování

Můžete vytvořit ruční varný program zcela dle svého přání.



00:24 česky

česky 100°C

0:24

Nastavení
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Programování – mód konvektomatu

Můžete nastavit, aby se po uplynutí každého kroku programu ozval akustický signál.

V kroku programu stiskněte 
funkční tlačítko

Zvolte „Nastavení“ Stiskněte tlačítko akustického 
signálu

Stiskněte tlačítko Zpět Pokračujte v programování



Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Jehněčí

Jehněčí

Nový Level
Control

Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Jehněčí

0:08

Jehněčí
1

0:12

Jehněčí
2

Jehněčí

Nový Level
Control

9:24

9:24
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Spuštění programu

Spuštění programu, zkontrolujte kroky programu

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte varný proces nebo varný 
program

Spusťte varný proces nebo varný 
program

Zkontrolujte kroky programu

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte varný proces nebo varný 
program

Spusťte varný proces nebo varný 
program

Zobrazí se krok programu 1 (Jeh-
něčí 1)

Stiskněte tlačítko kroku programu, 
zobrazí se krok programu 2 



Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Jehněčí

0:12

Jehněčí
2

Kopírovat Změnit

Vymazat

Jehněčí_

L MNOPQREFGHIJK Vymazat Uložit

100°C

0:08

9:24

0:12

Jehněčí
2
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Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte varný proces nebo varný 
program

Stiskněte tlačítko „Změnit“ Dle požadavků vymažte a změňte 
název programu

Uložte název programu 

Nastavte parametry přípravy (např. 
teplotu varného prostoru, přede-
hřev, dobu přípravy nebo teplotu v 
jádře atd.)

Uložte zadání Mód změn opustíte několikaná-
sobným stiskem tlačítka kroku 
programu

Změna programu



Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Jehněčí

Vymazat

Kopírovat Změnit

Vymazat

9:24

9:24 Prog

Progh:m

h:m

Prog

Prog

Nastavení
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Vymazání programu

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte varný proces nebo varný 
program

Stiskněte tlačítko „Vymazat“ Potvrďte tlačítko „Vymazat“

Vymazání všech programů

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko s kuchařskou čepicí Zvolte smazání všech programů 
(krátké stisknutí)

Potvrďte tlačítko „Vymazat“  
Zvolte tlačítko a podržte je stisk-
nuté. Mazání je znázorněno postu-
pující šipkou

Po vymazání se přístroj automaticky restartuje.



Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Jehněčí

Vymazat

Kopírovat Změnit

9:24

Jehněčí

m nopqrstuvcdefghijkl Vymazat Uložit
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Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte varný proces nebo varný 
program

Stiskněte tlačítko „Kopírovat“ Dle požadavků vymažte a změňte 
název programu

Uložte název programu 

Kopírování programu

Jestliže nezměníte název programu, automaticky se přidělí průběžný index.



B CEFGHIJ/()<>_@A

1  Brokolice

Vymazat Uložiti jklmnocdefgh

100°C

0:00 ms

0:15 ms

Nový

Kopírovat Změnit

Level
Control

Vymazat

1  Brokolice

1  Brokolice
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Pomocí funkce LevelControl® můžete připravovat různé pokrmy současně. Při tom se smí lišit pouze doba přípravy 
pokrmů. Všechny ostatní parametry přípravy musejí být stejné. Pro každou zásuvku svého přístroje můžete zadat 
a nechat si zobrazit individuální dobu přípravy. Jakmile uplyne doba přípravy předem nastavená pro příslušnou 
zásuvku, ozve se bzučák a indikovaná úroveň bliká. Po otevření a zavření dvířek varného prostoru je úroveň znovu 
volná a lze do ní vložit nový pokrm.

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko „LevelControl®“ Zadejte název programu (např. 
Brokolice)

Potvrďte stisknutím písmene nebo 
centrálního nastavovacího kolečka

Uložte název programu Zvolte provozní režim

Nastavte parametry přípravy (např. 
teplotu varného prostoru, dobu 
přípravy atd.)

Uložte a ukončete programování

 
Funkci „LevelControl®“ nelze použít pro provozní režimy SelfCooking.
Při použití funkce LevelControl® můžete zadat vždy jen jeden krok programu.
Součástí dodávky přístroje je nálepka sloužící k označení úrovní (levelů) zásuvek. Nálepka se smí umisťovat jen 
na vnější stranu přístroje.

Spusťte program LevelControl®   



Kopírovat Změnit

CleanJet+care

Nový Level
Control

Nový Level
Control

9:24

1  Brokolice

1  Brokolice

100°C

Předehřev 1 2 4 53
15:00

  1  Brokolice ... ...
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Spusťte program LevelControl®

Stiskněte tlačítko programování Stiskněte tlačítko volby programu Vyberte program LevelControl®

Spusťte program LevelControl® Přístroj se automaticky předehřeje Vložte vařenou potravinu a zvolte 
příslušnou úroveň



1 2
15:00

4 53

 1  Brokolic ... ...  1  Brokolice

1 2
15:00

4 5
2:00

3
8:00

 1  Brokolic  1  Špenát ...

           1  Špenát

Nový Level
Control
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Práce až se třemi programy LevelContro®

Zvolte libovolné pole tlačítek Vyberte program LevelControl® Spusťte program LevelControl®

Vložte vařenou potravinu a zvolte 
příslušnou úroveň

V průběhu již aktivního programu LevelControl® můžete stiskem libovolného pole tlačítek zvolit další program 
LevelControl® (možné, jen pokud se shodují provozní režim, teplota varného prostoru, klima atd.).



1 2 4 53
8:00

 1  Brokolic ... ...
1 2 4 53

5:00

1 2 4 53
8:00

 1  Brokolic ... ...

1 2 4 53

 1  Brokolic ... ...

1 2 4 53

 1  Brokolic  1  Rajská

1 2 4 53

 1  Brokolic  1  Špenát  1  Rajská ...
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Vynulování doby přípravy LevelControl®

Stiskněte tlačítko Úroveň Nastavte dobu přípravy

 
Formát indikace je z výroby nastaven na minuty:sekundy.

Vynulování doby přípravy LevelControl®

Stiskněte tlačítko Úroveň a držte 
je stisknuté, dokud se nezobrazí 
„0:00“

Úroveň je možné znovu nastavit

Vynulování doby přípravy LevelControll®

Stiskněte tlačítko názvu programu a 
držte je stisknuté, dokud se nezob-
razí „...“

Je možné vybrat nový program



9:24

Progh:m
m:s

Level 1

Level 2

Level 1

Level 2

_ X X X X

Zadat heslo

Nastavení
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Flexibilní bezpečnostní koncepce vám umožní uzamčení ovládání na dvou úrovních.

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko s kuchařskou čepicí Stiskněte tlačítko zámku progra-
mování

Zvolte zámek programování „Úro-
veň“ („Level“)

Zadejte pomocí centrálního nasta-
vovacího kolečka heslo

 

      Výchozí nastavené heslo je „12345”

                 Je možné používat existující programy, nikoliv je však měnit, kopírovat nebo mazat. 

                 Je možné používat jen varné programy. Ruční obsluha nebo práce v módu SelfCooking  
Control® nejsou možné.

      Zámek programů neaktivní  

      Zámek programů aktivní

Zámek programování



9:24

Progh:m
m:s

_ X X X X

Zadat staré 
heslo

Změnit 
heslo

B HIJKLMNABCDEF

_ X X X X

Zadat nové 
heslo

_ X X X X

Opakovat nové 
heslo

Level 1

Level 2

Nastavení
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Změna hesla

Stávající pětimístné heslo „12345“ můžete změnit podle svých požadavků. 

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko s kuchařskou čepicí Stiskněte tlačítko zámku progra-
mování

Stiskněte tlačítko úrovně 1 nebo 2 Stiskněte tlačítko Změnit heslo Zadejte pomocí centrálního nasta-
vovacího kolečka staré heslo

Zadejte nové heslo (5 míst) Opakujte nové heslo



care9:24 Čas
spuštění

CareControl

CareControl

CareControl

CareControl
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CareControl – 
Stav péče

Inteligentní systém CareControl samostatně rozpoznává využití přístroje a všeobecný stav péče a „just in time“ 
vypočítává optimální čisticí proces pro minimalizaci spotřeby chemikálií, vody a energie. Ve spojení se speciálními 
tabletami Care Tabs se tak zabraňuje usazování vápna již ve fázi vzniku.  

Stav péče o přístroj je indikován červenými a modrými pruhy na displeji:

Stiskněte funkční tlačítko Zobrazení stavu péče

         
  Modré pruhy: Nejlepší stav péče o přístroj 

  Střední stav péče o přístroj.  

  Červené pruhy: Nedostatečná péče, přístroj je nutné častěji čistit funkcí  
CleanJet®+care.



care

care

9:24 Čas
spuštění

pozdějiProveďte vyčištění + péči.

Proveďte vyčištění + péči.

CareControl středni

středni

Mezičištění

středni

silně

silně

lehce

silně

Automatická indikace, jakmile je 
nutné čištění CleanJet®+care

Spusťte čištění CleanJet®+care, 
nebo zvolte „později“

Stupně čištění pro optimální péči 
jsou zobrazeny červeně
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CareControl – 
Výzva k vyčištění

Systém CareControl rozpoznává, v jaký okamžik se má provést čištění CleanJet®+care. Systém CareControl při 
tom zohledňuje pracovní zvyklosti, jako jsou delší přestávky nebo konec práce.  

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko CleanJet®+care Zobrazení stavu znečištění
Zobrazení stavu znečištění po 

čištění CleanJet®+care

         
Výzva k vyčištění CleanJet®+care se v pravidelných intervalech opakuje, dokud nebude provedeno čištění 
CleanJet®+care

CareControl – 
Indikace znečištění

Stav znečištění je indikován červenými pruhy. Čím více červených pruhů se zobrazuje, tím větší je znečištění pří-
stroje.



9:24

CleanJet+care

Varný prostor
příliš horký

Mezičištění

střední silně

lehce

oplach 
bez tablet leštit

Otevřít dveře

1:45
1x        2x

Vyjmout 
rošty / nádoby

1x        2x

care Čas
spuštění

Nastavení

CareControl – 
Čištění CleanJet®+care
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CleanJet®+care je systém automatického čištění varného prostoru.
Šest stupňů čištění vám umožní přizpůsobení individuální úrovni znečištění.

   Pozor!
-  Z hygienických důvodů a k eliminaci provozních poruch je nezbytně nutné provádět čištění přístroje každý den 

– nebezpečí požáru!
-  Dbejte na to, že svůj přístroj musíte každý den čistit, i pokud jej používáte výhradně v režimu vlhkého horka.
-  Používejte jen čisticí tablety a tablety Care Tabs od výrobce přístroje. Použití jiných chemických čisticích pro-

středků může vést k poškození přístroje. Ručení za následné škody je vyloučeno
-  Použití nadměrné dávky čisticích chemických prostředků může vést k tvorbě pěny.
-  Tablety nikdy nevkládejte do horkého varného prostoru (> 60 °C). Folie lešticího prostředku se nerozpustí, což 

vede k provozním poruchám.
- Při použití změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Dojde-li navzdory správ-
nému dávkování k tvorbě pěny, měli byste snížit počet čisticích tablet.
- Silná tvorba pěny i při snížené davce pripravku.Kontatujte servisního partnera pro více informací. Například 
nepeniveho pripravku v tabletach Č. výr. 56.00.598

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko CleanJet®+care Je-li teplota vyšší než 75 °C, zob-
razí se „Přístroj příliš horký“. Zvolte 
Zchlazení (viz kapitolu „Zchlazení“)

Zvolte stupeň čištění Otevřete dvířka varného prostoru, 
vyjměte nádoby a rošty 

Rošty z ušlechtilé oceli, rošty na 
drůbež CombiFry® a Super Spike 
mohou ve varném prostoru zůstat

   Pozor!
-  Z hygienických důvodů a k eliminaci provozních poruch je nezbytně nutné provádět čištění přístroje každý den 

– nebezpečí požáru!
-  Dbejte na to, že svůj přístroj musíte každý den čistit, i pokud jej používáte výhradně v režimu vlhkého horka.
-  Používejte jen čisticí tablety a tablety Care Tabs od výrobce přístroje. Použití jiných chemických čisticích pro-

středků může vést k poškození přístroje. Ručení za následné škody je vyloučeno
-  Použití nadměrné dávky čisticích chemických prostředků může vést k tvorbě pěny.
-  Tablety nikdy nevkládejte do horkého varného prostoru (> 60 °C). Folie lešticího prostředku se nerozpustí, což 

vede k provozním poruchám.
- Při použití změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Dojde-li navzdory správ-
nému dávkování k tvorbě pěny, měli byste snížit počet čisticích tablet.
- Silná tvorba pěny i při snížené davce pripravku.Kontatujte servisního partnera pro více informací. Například 
nepeniveho pripravku v tabletach Č. výr. 56.00.598



1:45

1x        2x

Start

CareControl – 
Čištění CleanJet®+care

Up to Software-Version 04-01-10
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Stiskněte tlačítko Start, zobrazí se 
doba čištění

 Výstraha!
V průběhu čištění neotevírejte dvířka varného prostoru – může dojít  
k úniku chemických čisticích prostředků a horké páry – nebezpečí  
poleptání a opaření!
Po dokončení čištění CleanJet®+care zkontrolujte celý varný prostor 
(také za vodicím plechem vzduchu), zda se v něm nenacházejí zbytky 
čisticího prostředku. Zbytky odstraňte a celý varný prostor (také za 
vodicím plechem vzduchu) důkladně opláchněte ruční sprchou – 
nebezpečí poleptání!

Volně stojící přístroje: do klapky 
vložte indikované množství balení 
tablet Care Tabs

Stolní přístroje: do zásuvky vložte 
indikované množství balení tablet 
Care Tabs

Čisticí tablety: odstraňte ochrannou 
folii

Čisticí tablety vložte do vyhloubení 
ve vodicím plechu vzduchu 

         Tablety nepokládejte 
do varného prostoru – 
nebezpečí poškození!

 
Před spuštěním čištění CleanJet®+care musejí být závěsné stojany nebo stojanový vozík vloženy dle předpisů 
do varného prostoru. 

 Výstraha!
Čisticích tablet a tablet Care Tabs 
se dotýkejte jen v ochranných 
rukavicích – nebezpečí poleptání!



1:45

1x        2x

From Software-Version 04-01-11
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Stupeň čištění Popis/použití Tablety

Oplach bez tablet Vypláchnutí varného prostoru teplou vodou.   Ne

Leštit Na vápenaté nečistoty bez tuku,  care 
 např. po pečení, práci s vlhkým horkem.

Mezičištění „Krátká doba čištění“ –   čisticí prostředek 
 na všechny nečistoty, avšak bez sušení a leštění.

Lehce Na lehčí nečistoty,  čisticí/ care 
 např. po naplnění smíšenými pokrmy, aplikace do 200 °C.

Střední Na nečistoty z pečení a grilování,  čisticí/ care 
 např. po přípravě kuřete, steaků, grilovaných ryb.

Silně Na silné nečistoty z pečení a grilování, čisticí/ care 
 např. po přípravě více dávek kuřete, steaků atd.

         
- Při delších odstávkách (např. přes noc) nechávejte dvířka přístroje pootevřená.
-  Každodenním čištěním těsnění varného prostoru prodloužíte jejich životnost. K čištění těsnění varného pro-

storu používejte měkký hadřík a mycí prostředek, nikoliv drhnoucí (abrazivní) prostředky!
-  Vnitřní a vnější stranu skla, jakož i vnější obložení přístroje čistěte nejlépe vlhkým, měkkým hadříkem. Použí-

vejte nedrhnoucí (neabrazivní) mycí prostředek.

CareControl – 
CleanJet®+care-Reinigung

Čištění se spustí automaticky při 
zavření dvířka trouby!

 Výstraha!
V průběhu čištění neotevírejte dvířka varného prostoru – může dojít  
k úniku chemických čisticích prostředků a horké páry – nebezpečí  
poleptání a opaření!
Po dokončení čištění CleanJet®+care zkontrolujte celý varný prostor 
(také za vodicím plechem vzduchu), zda se v něm nenacházejí zbytky 
čisticího prostředku. Zbytky odstraňte a celý varný prostor (také za 
vodicím plechem vzduchu) důkladně opláchněte ruční sprchou – 
nebezpečí poleptání!

 
Před spuštěním čištění CleanJet®+care musejí být závěsné stojany nebo stojanový vozík vloženy dle předpisů 
do varného prostoru. 



CleanJet přerušit?

CleanJet lehce

Odstranit

CleanJet PŘERUŠENÍ

Otevřít dveře
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dveře

0:09

9:24

českyNastavení
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CareControl – 
CleanJet®+care – přerušení

Při výpadku proudu delším než 10 minut nebo po vypnutí přístroje se na displeji zobrazí „CleanJet přerušit“. 
Jestliže přerušení funkce CleanJet® neprovedete do 20 sekund stisknutím tlačítka na displeji, poběží aktivovaný 
program CleanJet®+care bez přerušení až do konce.

Přerušte CleanJet®+care

Stiskněte tlačítko Odstraňte čisticí tablety  
(jsou-li ještě přítomny)

Zavřete dvířka varného prostoru, 
varný prostor se vypláchne

Zobrazuje se doba oplachu

 Výstraha!
Čisticích tablet se dotýkejte jen v 
ochranných rukavicích – nebez-
pečí poleptání!

Požadavek na CleanJet®+care
Tato funkce umožňuje prodloužit intervaly, v nichž se zobrazuje výzva k vyčištění. 
Je určena pro aplikace, při nichž se varný prostor dlouhodobě znečišťuje jen nepatrně (například pečení).

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte Nastavení Stiskněte symbol CleanJet®+care

           “červená” CleanJet®+care – Prodloužený interval výzvy 

           “modrá” CleanJet®+care – Standardní interval výzvy
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Vaření Delta-T

Delta-T = rozdíl mezi teplotou v jádře a ve varném pro-
storu.
Při pomalém nárůstu teploty varného prostoru až do 
konce varného procesu s konstantním rozdílem oproti 
aktuální teplotě v jádře prochází maso delším varným 
procesem (lze zvolit jen v režimu konvektomatu).

Zvolte provozní režim Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko s kuchařskou čepicí

Stiskněte tlačítko Delta-T Nastavte teplotu Delta-T Nastavte požadovanou teplotu v 
jádře

Alternativně můžete také nastavit časové okno doby vaření Delta-T.
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Stiskněte funkční tlačítko Zvolte Nastavení Stiskněte tlačítko 1/2 energie

Příkon topných prvků se sníží o 50 % (např. typ 10 x 1/1 GN z 18 kW na 9 kW). Nelze zvolit v módu  
SelfCooking Control®!

1/2 energie

Při vaření s poloviční energií se doba přípravy prodlužuje. Může dojít ke snížení kvality pokrmů.

Jestliže zařízení k optimalizaci spotřeby energie přeruší přívod energie, je to indikováno na displeji (jen mód konve-
ktomatu).

Připojení zařízení k optimalizaci spotřeby energie (jen elektrické přístroje!)

Zobrazí se „E/2“  
(poloviční energie)
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Přístroj můžete nechat spouštět automaticky.
Pozor! Upozorňujeme na to, že uchovávání potravin v nechlazeném nebo nevytápěném varném prostoru po 
delší dobu je hygienicky velmi závadné!

Automatický čas spuštění

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko času spuštění Zobrazí se poslední nastavený čas 
spuštění

Zvolte čas a nastavte jej centrálním 
nastavovacím kolečkem

Zvolte datum a nastavte je cen-
trálním nastavovacím kolečkem 
– potvrzení několikanásobným 
stiskem

Zvolte provozní režim a proveďte 
požadovaná nastavení

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko času spuštění

Deaktivace času spuštění

Čas spuštění je aktivován. 
Střídavě se zobrazuje aktuální čas a 
čas spuštění

 
Dvířka varného prostoru musejí být zavřená!
Jakmile se čas spuštění aktivuje, zhasne osvětlení varného prostoru.

 
červená = čas spuštění aktivní
modrá = čas spuštění neaktivní
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Systém CalcDiagnosis® vyplachuje a vyprazdňuje parní generátor. Systém CalcDiagnosis® kromě toho zjišťuje stav 
zvápenatění parního generátoru. Stav zvápenatění parního generátoru je indikován červenými pruhy.

 
 Na displeji se zobrazí 8 červených pruhů                      
Hlášení odstraníte stisknutím displeje.  
V průběhu příštích 3–4 týdnů proveďte prosím odvápnění parního generátoru.

Na displeji se zobrazí 9 červených pruhů    
Hlášení automaticky zmizí po 30 sekundách.  
Parní generátor je nutné nejpozději v průběhu příštích 2 týdnů odvápnit!

V případě dotazů ohledně odvápnění se laskavě obraťte na autorizovaného servisního partnera.

CalcDiagnosis System® (CDS)

Vyprázdnění parního generátoru
Před přepravou nebo za účelem ochrany před mrazem je možné parní generátor vyprázdnit.

Zvolte provozní režim, stiskněte 
funkční tlačítko a otevřete dvířka 
varného prostoru

Stiskněte tlačítko technika Stiskněte tlačítko k vyprázdnění – 
parní generátor se vyprázdní

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko technika Zobrazí se stav zvápenatění



Odvápnění

Odvápnění

Varný prostor
příliš horký

Neotevírat
dveře

Čekat - chlazení
parniho generatoru

Nastavení
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Je-li teplota varného prostoru vyšší 
než 75 °C, zobrazí se „Přístroj příliš 
horký“. Zvolte Zchlazení (viz kapi-
tolu „Zchlazení“)

Parní generátor se vyprázdní Vyjměte levý závěsný stojan a 
vodicí plech vzduchu

Zaveďte hadici do vstupního otvoru 
páry až po uvedenou rysku

Odvápnění parního generátoru

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko technika Zvolte „Odvápnění“

 Výstraha!
Agresivní chemická kapalina 
– nebezpečí poleptání! Bezpod-
mínečně používejte: ochranný 
oděv, ochranné brýle, ochranné 
rukavice, masku k ochraně obli-
čeje, čerpadlo na odvápňovač od 
výrobce přístroje.

Přiřazení rysek je popsáno v 
pokynech k čerpadlu na odvá-
pňovač.

Abyste zabránili poškození přístroje, je nutné parní generátor při zobrazení „CalcCheck“ odvápnit.

  
Používejte výhradně odvápňovací prostředek a příslušenství výrobce přístroje.  
- Elektrické čerpadlo na odvápňovač – č. výrobku: 60.70.409 60.70.409 
- Odvápňovač, 10 litrový kanistr – č. výrobku: 6006.0110 6006.0110
Dbejte na pokyny a bezpečnostní upozornění uvedené na kanistru a čerpadle na odvápňovač.



Odvápnění

5,0 l          Odvápňovač

5,0 l          Odvápňovač

Ukončit plnění

Odvápnění  
generátoru ukončeno

0:00
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Vložte závěsný stojan a upevněte 
hadici drátěným háčkem

Postavte kanistr s odvápňovací 
kapalinou do varného prostoru a 
zaveďte hadici do kanistru

Pomalu doplňte indikované množ-
ství odvápňovače, např. 5,0 l.

Odvápnění parního generátoru

  
Odvápňovací kapalina reaguje 
s vápnem a může vést k pře-
pěnění.

Vyjměte odvápňovací příslušenství, 
vložte vodicí plech vzduchu a levý 
závěsný stojan a zajistěte je

Stiskněte „Ukončit plnění“ – ope-
race se spustí

Stiskněte tlačítko Zpět – operace 
se ukončí

Obsahuje-li parní generátor ještě vápno, je to na displeji CDS indikováno červenými pruhy. V případě potřeby 
můžete odvápnění opakovat.

 Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání! V hadicích se 
může nacházet zbytkové množství odvápňovací kapaliny. Odvápňovací 
příslušenství důkladně vypláchněte vodou.
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku 
k ochraně obličeje.



Čekat - chlazení
parniho generatoru

2:01

PŘERUŠENÍ
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Odvápnění  
generátoru ukončeno
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Přerušení odvápňování

Stiskněte tlačítko Zpět – hotovo

Vyjměte odvápňovací příslušenství, 
vložte vodicí plech vzduchu a levý 
závěsný stojan a zajistěte je

Stiskněte tlačítko „Přerušení“ – 
přerušení programu trvá nejméně 1 
hodinu a 6 minut

Stiskněte tlačítko Zpět – operace 
se ukončí

 Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání! V hadicích se 
může nacházet zbytkové množství odvápňovací kapaliny. Odvápňovací 
příslušenství důkladně vypláchněte vodou.
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k 
ochraně obličeje.

Vypněte a zapněte přístroj.

Odvápňovací kapalina ještě nebyla naplněna.

Odvápňovací kapalina již byla naplněna.
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Odvápnění napařovací trysky

Jednou měsíčně laskavě kontrolujte, zda se v napařovací trysce nenacházejí zbytky vápna. 

Vypněte přístroj. Vyjměte levý závěsný stojan Otevřete vodicí plech vzduchu

Povolte převlečnou matici napa-
řovací trysky (směr otáčení proti 
směru hodinových ručiček – klíč 
velikosti 15).

Vložte napařovací trysku do odvá-
pňovací kapaliny a nechejte ji 
působit (napařovací tryska musí být 
prosta vápna) 

Montáž se provádí v opačném 
pořadí – dbejte na montážní polohu

 Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání! 
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku 
k ochraně obličeje.
Napařovací trysku po odvápnění důkladně opláchněte vodou.
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Datová paměť USB (paměťový modul USB)

Zasuňte paměťový modul USB do 
rozhraní (portu) pod ovládacím 
panelem

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko paměťového 
modulu

Na displeji se zobrazí datová paměť USB (paměťový modul USB)

Paměťový modul USB připojen, není 
k dispozici žádný soubor

Paměťový modul USB připojen, není 
k dispozici žádný soubor, paměť je 
chráněna proti zápisu

Paměťový modul USB připojen, je k 
dispozici soubor HACCP 

Paměťový modul USB připojen, je k 
dispozici soubor HACCP, paměť je 
chráněna proti zápisu

Paměťový modul USB připojen, 
soubor HACCP zkopírován na 
paměťový modul

Paměťový modul USB připojen, je k 
dispozici soubor programu

Paměťový modul USB připojen, je k 
dispozici soubor programu, paměť 
je chráněna proti zápisu

Paměťový modul USB připojen, 
soubor programu zkopírován na 
modul

Paměťový modul USB připojen, 
chyba zápisu

Paměťový modul USB připojen, 
probíhá zápis, neodebírat!

Pomocí paměťového modulu USB máte možnost z přístroje kopírovat varné programy a data HACCP.
Potřebujete paměťový modul USB od výrobce přístroje, č. výrobku: 42.00.035
Stav datové paměti USB je indikován na displeji:
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Na rozhraní (port) přístroje jsou trvale odesílána procesní data HACCP. Procesní data HACCP se mimo to na dobu 
deseti dnů ukládají a v případě potřeby je lze získat přes rozhraní přístroje. Potřebujete PC nebo laptop. Další 
vysvětlení naleznete také v příručce CombiLink®.

Protokolování HACCP

Zasuňte paměťový modul USB do 
rozhraní (portu) pod ovládacím 
panelem

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko paměťového 
modulu

Stiskněte tlačítko HACCP Zvolte období a nastavte je centrál-
ním nastavovacím kolečkem

Stiskněte tlačítko „Start“

Protokolují se následující data:
– Číslo šarže – Čas – Varné programy
– Teplota varného prostoru – Teplota v jádře – Otevření/zavření dvířek
– Změna provozních režimů – Čištění CleanJet®+care – 1/2 energie
–  Připojení zařízení k optimalizaci  

spotřeby energie
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Import a export programů

Zasuňte paměťový modul USB do 
rozhraní (portu) pod ovládacím 
panelem

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko paměťového 
modulu

Export programu:
Varné programy se uloží na pamě-
ťový modul USB

Import programu:
Varné programy se zkopírují do 
paměti přístroje – přístroj se auto-
maticky spustí

Své varné programy máte možnost kopírovat na originální paměťový modul USB výrobce přístroje. Varné programy 
lze následně přenést do počítače.

Ukládání je dokončeno, když se symbol USB zobrazí modře. Liší-li se názvy programů, zůstanou stávající pro-
gramy zachovány. Jsou-li názvy programů stejné, program se nahradí.
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Zasuňte do rozhraní (portu) 
paměťový modul USB s novým 
softwarem

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko paměťového 
modulu 

Stiskněte tlačítko aktualizace 
(update), software se aktualizuje – 
přístroj se automaticky spustí

Aktualizace softwaru

Pomocí paměťového modulu USB máte možnost provést aktualizaci softwaru.

Zasuňte do rozhraní (portu) pamě-
ťový modul USB

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko paměťového 
modulu 

Stiskněte tlačítko Info, data se 
zkopírují na paměťový modul USB

Pro snadnější nalezení chyb můžete na paměťový modul USB zkopírovat servisní data.

Stažení servisních dat

K aktualizaci softwaru se smějí používat jen originální paměťové moduly 
USB značky RATIONAL. Zajistěte také, aby se na  
paměťovém modulu USB nacházel pouze software, žádná data. 



8:55 h:m
m:s

am/pm
24h         česky

8:55 h:m
m:s

am/pm
24h 8:55 h:m

m:s
am/pm

24h 8:55 h:m
m:s

am/pm
24h

9:24

10.07.07 IP°C
°F

10.07.07 10.07.07 10.07.07IP IP IP°C
°F

°C
°F

°C
°F
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Stiskněte funkční tlačítko Zvolte „Nastavení“

Stiskněte reálný čas a nastavte jej 
centrálním nastavovacím kolečkem

Stiskněte datum a nastavte je cent-
rálním nastavovacím kolečkem

Stiskněte jazyk a nastavte jej cent-
rálním nastavovacím kolečkem

Nastavení

Reálný čas Datum Jazyk

Formát reálného času Formát doby přípravy Formát teploty

Stiskněte tlačítko formátu reálného 
času. Nastavený formát reálného 
času svítí červeně (formát data se 
změní automaticky)

Stiskněte tlačítko formátu doby 
přípravy. Nastavený formát doby 
přípravy svítí červeně.
h:m hodiny : minuty
m:s minuty : sekundy
Programování: Pro každý krok 
programu lze změnit formát času.
Příklad:  
Krok programu 1 (h:m),  
krok programu 2 (m:s)

Stiskněte tlačítko formátu teploty. 
Nastavený formát teploty (stupně 
Celsia nebo Fahrenheita) svítí 
červeně.

Nastavení



česky

TRVÁNÍ TRVÁNÍ

TRVÁNÍ

20 s

9:24

Nastavení
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Nastavení

Nastavení bzučáku 

Stiskněte tlačítko nastavení bzu-
čáku

Hlasitost Trvalý mód 
konvektomatu  

Doba trvání 
LevelControl®

Stiskněte tlačítko hlasitosti a 
nastavte ji centrálním nastavovacím 
kolečkem

Stiskněte tlačítko a centrálním 
nastavovacím kolečkem nastavte 
dobu trvání tónu bzučáku

Stiskněte tlačítko a centrálním 
nastavovacím kolečkem nastavte 
dobu trvání pro programy Level-
Control®

česky česky česky

Stiskněte tlačítko kontrastu a 
nastavte jej centrálním nastavova-
cím kolečkem

Krátce stiskněte tlačítko továrních 
nastavení

Zvolte tlačítko „Obnovit tovární 
hodnoty“ a podržte je stisknuté. 
Všechna nastavení se vrátí na 
tovární nastavení (nastavení z 
výroby)

Nastavení kontrastu Obnova továrního 
nastavení

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte „Nastavení“



Adresa IP

Upravit m nopqrstuvcdefghijkl Vymazat Uložit

168.65.11.239

Maska podsítě

Upravit m nopqrstuvcdefghijkl

Vymazat Uložit

255.255.0.0Adresa IP

168.65.11.241

255.255.1.1

9:24

8:55 h:m
m:s

am/pm
24hNastavení

10.07.07 IP°C
°F
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Stiskněte funkční tlačítko Zvolte „Nastavení“ Stiskněte tlačítko IP

Pokud je váš přístroj vybaven ethernetovou síťovou kartou (volitelný doplněk), lze jej připojit k místní počítačové síti 
(LAN/ethernet). K identifikaci přístroje musíte zadat adresu IP („IP address“) a v případě potřeby masku podsítě 
(„Subnet mask“) a adresu brány („Gateway address“). Adresu IP, masku podsítě a adresu brány vám sdělí správce 
vaší lokální sítě.

Stiskněte tlačítko „Upravit“ („Edit“) Dle požadavků vymažte a změňte 
adresu IP („IP address“)

Uložte adresu IP 

Změna adresy IP

Centrálním nastavovacím kolečkem 
zvolte masku podsítě, resp. adresu 
brány

Stiskněte tlačítko „Upravit“ („Edit“) Dle požadavků vymažte a změňte 
masku podsítě („Subnet mask“), 
resp. adresu brány („Gateway 
address“)

Změna masky podsítě / adresy brány

Uložte masku podsítě, resp. adresu 
brány 

Změna adresy IP / masky podsítě / adresy brány
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Následující prohlídky mohou provádět technicky zběhlí pracovníci. Používejte jen originální náhradní díly od výrobce 
přístroje.

Domovní technika

Stiskněte páčku k uvolnění upev-
ňovacího výstupku doleva, posuňte 
filtr doleva a vyjměte jej směrem 
dolů.
-  Vzduchový filtr čistěte alespoň 

jednou měsíčně v myčce nádobí a 
po oschnutí jej znovu vložte.

-  Vzduchový filtr alespoň dvakrát 
ročně vyměňujte.

-  Přístroj neprovozujte bez vzducho-
vého filtru.

Těsnění dvířek je zasunuto ve 
vedení ve varném prostoru.
-  Vytáhněte staré těsnění z vedení
-  Vyčistěte vodicí lištu
-  Zasuňte do vedení nové těsnění 

(přídržné chlopně navlhčete 
mýdlovou vodou)

-  Obdélníková část těsnění musí 
být zcela zasunuta do úchytného 
rámu.

Těsnění varného prostoru: 
  Č. výrobku: 
 6 x 1/1 GN 20.00.394 
 6 x 2/1 GN 20.00.395
 10 x 1/1 GN 20.00.396 
 10 x 2/1 GN 20.00.397 
 20 x 1/1 GN 20.00.398 
 20 x 2/1 GN 20.00.399 

Přístroj nejprve vypněte pomocí 
zařízení instalovaného v budově! 
-  Zakryjte odtok ve varném pro-

storu přístroje
-  Odstraňte rám se sklem a těs-

něním
-  Vyměňte halogenovou žárovku (č. 

výrobku: 3024.0201), žárovky se 
nedotýkejte prsty.

-  Rovněž vyměňte rám těsnění (č. 
výrobku: 40.00.094) 40.00.094)

-  Přišroubujte rám se sklem a 
těsněním

Vyčištění vzduchového filtru Výměna těsnění dvířek Výměna halogenové 
žárovky



Chef✆Line

ChefLine

     Tel.:

Service✆ Info

Servis 23

     Tel.:

Odvápnění

9:24

9:24

Nastavení

Nastavení
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Máte možnost zobrazit si telefonní číslo linky ChefLine.

Service✆Info

Není-li k dispozici servisní hlášení, zobrazí se pod servisními informacemi telefonní číslo příslušného zákaznic-
kého servisu.
Servisní hlášení se zobrazují automaticky v intervalu 10 sekund.
Viz také kapitolu „Poruchová hlášení“.

V části servisních informací (Service Info) lze zobrazovat dostupná servisní hlášení.

Stiskněte funkční tlačítko Zvolte tlačítko s kuchařskou čepicí Vyberte „Chef✆Line“

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko technika Vyberte „Service✆Info“

Zobrazí se telefonní číslo linky 
Chef✆Line

Zobrazí se telefonní číslo servisní 
hotline

Chef✆Line    



     Č.:

     SW:

Typ

     Typ:

     CZECH

Pečivo Pizza Talířebanket Dokončení po šaržích

Použijte vozík na talíře a plata SCC

9:24

9:24

Nastavení
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Identifikaci přístroje a softwaru lze zjistit pomocí funkce „Typ”.

„Typ” – identifikace přístroje a softwaru

Funkce nápovědy

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko nápovědy Na displeji se zobrazí text nápovědy

Stiskněte tlačítko volby a listujte dál 
centrálním nastavovacím kolečkem

Pro snadné použití rozsáhlých a rozmanitých funkcí vašeho přístroje jsou v přístroji uloženy texty nápovědy. Zob-
razí-li se na displeji znak „?“, máte k dispozici funkci nápovědy.

Z funkce nápovědy můžete přímo vybrat požadovaný varný proces.

Stiskněte funkční tlačítko Stiskněte tlačítko technika Zvolte „Typ“

Zobrazí se identifikace přístroje a 
softwaru



Servis 23

     Tel.:

     Tel.:
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Poruchová hlášení

Dojde-li k poruše vašeho přístroje, 
zobrazí se na displeji poruchová 
hlášení. 

Poruchy umožňující přístroj nadále 
používat k vaření lze potlačit stisk-
nutím tlačítka Zpět.

Poruchové 
hlášení

Kdy a jak Opatření

Servis 10 Po zapnutí na 30 sekund Lze odstranit tlačítkem se šipkou. Přístroj lze použít k 
vaření. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 11 Po zapnutí na 30 sekund Lze odstranit tlačítkem se šipkou. Přístroj lze použít k 
vaření. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 12 Po zapnutí na 30 sekund Lze odstranit tlačítkem se šipkou. Přístroj lze použít k 
vaření. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 14 Při zapnutí na 30 sekund Lze odstranit tlačítkem se šipkou. Přístroj lze používat 
jen v provozním režimu suchého horka. Informujte 
laskavě zákaznický servis!

Servis 20 Indikace na 30 sekund při změně 
provozního režimu, při zapnutí, resp. 
při zvolení provozních režimů Self-
Cooking Control®.

Práce s provozními režimy a programy SelfCooking 
Control® není možná. Práce v módu konvektomatu je 
možná jen v omezené míře. Informujte laskavě zákaz-
nický servis!

Servis 21 Při zapnutí na 30 sekund Práce s provozními režimy a programy SelfCooking 
Control® není možná. Práce v módu konvektomatu je 
možná jen v omezené míře. Informujte laskavě zákaz-
nický servis!

Servis 23 Zobrazuje se nepřetržitě. Vypněte přístroj – informujte zákaznický servis!

Servis 24 Zobrazuje se nepřetržitě. Vypněte přístroj – informujte zákaznický servis!
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Poruchové 
hlášení

Kdy a jak Opatření

Servis 25 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care

CleanJet®+care nefunguje!  
- Zcela otevřete vodní kohout 
-  Zkontrolujte přítokové sítko - vyjměte nádobu z var-

ného prostoru
-  Nezjistíte-li žádné chyby, informujte laskavě zákaz-

nický servis. 
-  Objeví-li se při běžícím čištění CleanJet®+care hlá-

šení Servis 25, odstraňte z varného prostoru tablety 
a varný prostor důkladně vypláchněte ruční sprchou 
(také za vodicím plechem vzduchu)

-  Přístroj lze na krátkou dobu použít k vaření. 
Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 26 Zobrazuje se nepřetržitě. Objeví-li se poruchové hlášení při běžícím čištění 
CleanJet®+care. přerušte čištění CleanJet®. Pokud 
se poruchové hlášení po přerušení čištění CleanJet® 
nadále zobrazuje, odstraňte z varného prostoru tablety 
a varný prostor důkladně vypláchněte ruční sprchou 
(také za vodicím plechem vzduchu). Informujte laskavě 
zákaznický servis! 

Servis 27 Po zapnutí na 30 sekund Čištění CleanJet®+care není možné! Na 5 sekund 
vypněte a znovu zapněte napájení elektřinou opatřením 
na místě instalace.

Servis 28 Po zapnutí na 30 sekund Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 29 Zobrazuje se nepřetržitě. Zkontrolujte vzduchový filtr pod ovládacím panelem a 
v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte. Zkon-
trolujte, zda na přístroj nepůsobí externí zdroj tepla. 
Pokud servisní hlášení přetrvává, informujte laskavě 
zákaznický servis!

Servis 30 Při zapnutí na 30 sekund Regulace vlhkosti nefunguje! Přístroj lze k vaření použít 
jen v omezené míře. Informujte laskavě zákaznický 
servis!

Servis 31 Po zapnutí na 30 sekund Vadná sonda teploty jádra! Přístroj lze použít k vaření 
bez sondy teploty jádra. Informujte laskavě zákaznický 
servis!

Servis 32 – ply-
nové přístroje

Zobrazuje se nepřetržitě. Zavřete plynový kohout! Informujte laskavě zákaznický 
servis!

Servis 33 – ply-
nové přístroje

Nepřetržitě zobrazováno po provedení 
čtyř resetů.

Zavřete plynový kohout! Informujte laskavě zákaznický 
servis!

Poruchová hlášení
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Poruchové 
hlášení

Kdy a jak Opatření

Servis 34 Zobrazuje se nepřetržitě. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 40 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care.

Spusťte čištění CleanJet®+care znovu. Pokud se chyba 
opět objeví, informujte zákaznický servis!

Servis 41 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care.

Spusťte čištění CleanJet®+care znovu. Pokud se chyba 
opět objeví, informujte zákaznický servis!

Servis 42 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care.

Spusťte čištění CleanJet®+care znovu. Pokud se chyba 
opět objeví, informujte zákaznický servis!

Servis 43 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care.

Spusťte čištění CleanJet®+care znovu. Pokud se chyba 
opět objeví, informujte zákaznický servis!

Servis 44 Indikace na 30 sekund v průběhu 
čištění CleanJet®+care.

Spusťte čištění CleanJet®+care znovu. Pokud se chyba 
opět objeví, informujte zákaznický servis!

Servis 100 Zobrazuje se nepřetržitě. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 110 Zobrazuje se nepřetržitě. Informujte laskavě zákaznický servis!

Servis 120 Zobrazuje se nepřetržitě. Informujte laskavě zákaznický servis!

Poruchová hlášení
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Než přivoláte zákaznický servis

Chyba Možná příčina Odstranění

Z dvířek přístroje odkapává 
voda.

Dvířka nejsou správně 
zavřená. 

Opotřebované nebo 
poškozené těsnění dvířek.

Při správně zavřených dvířkách musí u volně 
stojících přístrojů směřovat klika dvířek dolů. 

Vyměňte těsnění dvířek (viz kapitolu příručky 
„Domovní technika“).
Pokyny pro péči k dosažení maximální doby 
použitelnosti: 
-  Těsnění dvířek zásadně čistěte po dokončení 

vaření vlhkým hadříkem.
-  Při časté přípravě grilovaných pokrmů (silné 

tukové usazeniny) je nutné těsnění dvířek čistit 
vlhkým hadříkem i mezi cykly.

-  Provozujete-li přístroj delší dobu bez pokrmů, 
doporučujeme nenastavovat teplotu varného 
prostoru přes 180 °C.

Během provozu přístroje 
vznikají ve varném prostoru 
zvuky. 

Vodicí plechy vzduchu, 
závěsné stojany atd. nejsou 
správně upevněny.

Ve varném prostoru správně upevněte vodicí 
plech vzduchu a závěsné stojany. 

Nefunguje osvětlení varného 
prostoru.

Vadná halogenová žárovka. Vyměňte žárovku (viz kapitolu příručky „Domovní 
technika“).

Nedostatek vody – blikající 
symbol vodního kohoutu.

Zavřený vodní kohout.

Znečištěný filtr na přítoku 
vody do přístroje.

Otevřete vodní kohout.

Kontrola a vyčištění filtru: Zavřete vodní kohout, 
odšroubujte přívod vody na přístroji, vymontujte 
filtr na přítoku vody a vyčistěte jej. Vložte filtr, 
připojte přívod vody a zkontrolujte těsnost.

Ze spodku přístroje vytéká 
voda.

Přístroj není vyrovnán.Ucpaný 
odtok.

Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy (viz instalační 
příručku).

Vytáhněte odtok (vysokoteplotní trubici) ze zadní 
strany přístroje a vyčistěte ji. K ucpání může dojít 
při častém vaření pokrmů s vysokým podílem 
tuku nebo při položení odtokové trubice s nízkým 
spádem. Náprava: Položte odtokovou trubici 
tak, jak je popsáno v návodu k instalaci.Přístroj 
pravidelně čistěte funkcí CleanJet®+care.
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Než přivoláte zákaznický servis

Chyba Možná příčina Odstranění

Přístroj po zapnutí zobrazuje 
„Žádná fuknce“.

Vypnutý externí hlavní 
vypínač.

Aktivovala se pojistka na 
domovním rozvodu.

Okolní teplota byla po vypnutí 
přístroje po delší dobu nižší 
než 5 °C (41 °F).

Zapněte hlavní vypínač.
  

Zkontrolujte pojistky domovního rozvodu. 

Zahřejte varný prostor na teplotu přes 20 °C (68 
°F).
Přístroj se smí provozovat jen v místnostech 
chráněných proti mrazu (viz návod k instalaci).

U přístroje se nahoře u 
odtokové trubice během 
čištění CleanJet®+care tvoří 
pěna.

Příliš měkká voda.

Odtok není správně 
nainstalován.

Informujte laskavě zákaznický servis!

Proveďte instalaci odtoku dle instalační příručky.

V průběhu procesu 
CleanJet®+care se doba 
běhu náhle zvýší.

Porucha procesu 
CleanJet®+care.

Zajistěte, aby byly vodicí plech vzduchu a závěsný 
stojan ve varném prostoru správně upevněny. V 
průběhu procesu CleanJet®+care se ve varném 
prostoru nesmějí nacházet žádné nádoby nebo 
plechy 

Plynový přístroj zobrazuje 
„Vyměnit polaritu“.

Napájení je připojeno s 
nesprávnou polaritou.

Je-li přístroj připojen k zásuvce, vytáhněte 
zástrčku a otočte ji o 180°.
Nechejte přístroj napevno připojit elektrikářem se 
správnou polaritou (bez zástrčky). 

Plynový přístroj ukazuje 
trvale Reset.

Přerušen přívod plynu do 
přístroje.
Příliš nízký tlak plynu.

Otevřete plynový kohout.
Zapněte odtah kouře na stropě.
Nechejte zkontrolovat zásobování přístroje 
plynem.

Blikající tlačítko provozních 
režimů.

Varný prostor příliš horký. Zchlaďte varný prostor funkcí zchlazení (viz 
kapitoly příručky „Všeobecné pokyny k obsluze“, 
„Zchlazení“).
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Prohlášení o shodě ES – elektrické přístroje

geprüfte
Sicherheitoppure oppure

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Electric Appliances
Types: CombiMaster CM61, CM62, CM101, CM102, CM201, CM202
 SelfCooking Center SCC61, SCC62, SCC101, SCC102, SCC 201, SCC 202

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Machinery Directive MD 2006/42/EC
Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC
(EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2.2006; EN 60335-2-42:2003; EN 50366:2003+A12006)

Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC  
(EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-11:2000; EN 55014-2:1997+A1:2001)

LVD and EMC: Product Certification and CE Surveillance by VDE (0366).

Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC

EN 1717: 2001-05 Protection against pollution of potable water in water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW

Landsberg, 01.12.2009 i.V. Bruno Maas i.V. Roland Hegmann 
 Manager R & D Product Architect Electric Appliances
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Prohlášení o shodě ES – plynové přístroje

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Gas Heated Appliances
Types: CombiMaster CM61G, CM62G, CM101G, CM102G, CM201G, CM202G
  SelfCooking Center SCC61G, SCC62G, SCC101G, SCC102G, SCC 201G, SCC 202G

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
LV Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Directive on Appliances Burning Gaseous Fuels 2009/142/EC (EN 203-1:2005 + A1:2008; EN 203-2-2:2006, EN 203-3:2009)  
Including Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC (EN 60335-1:2002 + C1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2+C1:2006 
+ A12:2006 + A1/C11:2007 + A13:2008; EN 60335-2-42:2003 + A1:2008; EN 60335-2-102:2006 + A1:2009; EN 
62233:2008)  
Including Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC (EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1:2001 +  
A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005)  
EC Type-Examination and CE Surveillance E 4470 by KIWA Gastec.  
Machinery Directive MD 2006/42/EC 
Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC 
Gastec QA High Efficiency Label (QA KE 174) and Gastec QA Low NOx Label (QA KE 175)  
EN 1717: 2001-05 - Protection against pollution of potable water in water installations and general  
requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DVGW.

Landsberg, 30.07.2010 i.V. Bruno Maas i.V. Rainer Otminghaus 
 Manager R & D Product Architect Gas Appliances



ClubRATIONAL

Zaregistrujte se nyní a staňte se členem!
Jako člen máte přístup k unikátní internetové platformě pokrývající celé odvětví s nabídkou mnoha služeb a výhod!

Přehled výhod členství v klubu:

Bezplatné aktualizace
Vždy nejnovější software pro SelfCooking Center®!

Recepty – prostým stiskem klávesy
Ty nejlepší recepty pro váš SelfCooking Center®!

Soubory ke stažení
Dokumentace přístrojů všech řad!

Chef✆Line také prostřednictvím e-mailu
Kompetentní pomoc poskytovaná kuchařem kuchaři!

Service✆Info také prostřednictvím e-mailu
Servis RATIONAL – vždy k dispozici!

Čtvrtletní newsletter
Abyste byli neustále správně informováni!

Odpovědi na časté dotazy
Co jste vždy chtěli vědět!

Členství v klubu je bezplatné!

Zaregistrujte se ještě dnes!

www.club-rational.com
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RATIONAL Großküchentechnik
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech/Germany
Tel.: +49 8191 327387
E-Mail: info@rational-online.de
www.rational-online.de

RATIONAL Belgium nv
Zandvoortstraat 10 Bus 5
2800 Mechelen/Belgium
Tel: +32 15 285500
E-mail: info@rational.be
www.rational.be

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente - BP 52
F-68271 WITTENHEIM Cedex
Tel: +33 389 570 555
E-mail: info@rational-france.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL International AG HELLAS
19ο χλμ.Θεσ/νίκης-Περαίας Τ.Θ. 4317 
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: +30 23920 39410
rationalgreece@rational-online.gr 
www.rational-online.gr
RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet, 147-149 
Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)/ SPAIN
Tel:  +34 93 4751750
E-mail: info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL Italia S.r.l.
via Venier 21
30020 Marcon (VE)/ITALY
Tel: +39 041 5951909
E-mail: info@rationalitalia.it
www.rational-italia.it 

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
Tel: +31 546 546000
E-mail: info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa/POLAND
Tel: +48 22 8649326 
E-mail: info@rational-polska.pl
www.rational-polska.pl

RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö/SWEDEN  
Tel: +46 40 680 85 00
E-mail: info@rational-scandinavia.se 
www.rational-scandinavia.se

RATIONAL Schweiz AG 
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
Tel.: +41 71 727 9092
E-Mail: info@rational-schweiz.ch
www.rational-schweiz.ch

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
Tel: +386 (0)2 8821900
E-mail: info@slorational.si
www.slorational.si

RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way 
Portenway Business Park
Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF
GREAT BRITAIN
Tel: 00 44 (0) 1582 480388
E-mail: rational@rational-uk.co.uk
www.rational-uk.com

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
Innsbrucker Bundesstrasse 67 
5020 Salzburg/AUSTRIA
Tel.:  0043 (0)662-832799 
E-Mail: office@rational-austria.at
www.rational-austria.at

РАЦИОНАЛЬ в России, СНГ и Балтике
117105 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 25а, стр. 6
Тел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-russland.com
www.rational-russia.ru
RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Acıbadem Cad., İbrahimağa
Konutları, C1-C Blok, No.: 39, 
Kadıköy, 34718 İstanbul
Tel./Faks: +90 (0) 216 339 98 18
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
156 Swann Drive
Derrimut, VIC 3030
Tel: +61 (0) 3 8369 4600
E-mail: info@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

RATIONAL NZ Ltd
208-210 Neilson Street
Onehunga, 1061
Auckland, 1643
Tel.: +64 (9) 633 0900
E-Mail: sales@rationalnz.co.nz
www.rationalnz.co.nz

RATIONAL International Middle East
Montana Building, Floor 303
Zaabeel Road, Dubai, UAE
Phone +971 4 337 5455
eMail: info@rational-middleeast.com
www.rational-middleeast.com

RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd., Unit 107
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)
E-mail: postmaster@rationalcanada.com
www.rational-canada.com

RATIONAL USA Inc.
895 American Lane
Schaumburg, IL 60173
Toll Free: 888-320-7274
E-mail: info@rationalusa.com
www.rational-usa.com

RATIONAL International AG
Office Mexico
Innoparc 01
Heinrich-Wild-Strasse 202
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland     
Tel. en México: +52 (55) 5292-7538
eMail info@rational-mexico.com.mx
www.rational-mexico.com.mx

RATIONAL BRASIL 
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 113 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
Tel.: +55 (11) 3071-0018
Internet: www.rational-online.com.br
E-mail: info@rational-online.com.br

Tel: (03) 3812 -6222
 info@rational-japan.com

 www.rational-japan.com

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

www.rational-china.cn

RATIONAL Korea 

+82-2-545-4599
E-mail: info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL India
Unit No 24, German Center
12th Floor, Building 9B
DLF Cyber City, Phase III
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
Phone +91 124 463 58 65
info@rational-online.in
www.rational-online.in

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
Tel: +41 71 727 9090
Fax: +41 71 727 9080
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
Tel.: +49 8191 3270
Fax: +49 8191 21735
E-Mail: info@rational-ag.com
www.rational-ag.com


